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КОРОТКІ ВІСТІ -
Середа, 85 лютого 1970 

В А М Е Р И Ц І 
В НЮ ПОРКУ В ШПИТАЛІ 27-РІЧИ,\ мати з Ню 

Джерзі народила п'ятерната, які здорові й почуваються 
добре на світі, хоч прибули до нього 6 тижнів завчасно. 
Ця мати, лані Маргарет Кін ест вже мас двос дітей. Вона 
споживала „пігулки на родючість', які їй, як видко по
могли. П'ятервята прийшли на світ впродовж 10-ох мінут. 
Немовлята важать від 3-ох до 4-ох фунтів, між ними є два 
хлопчики і три Дівчини. Ці п'ятернята після народження 
перевезли з Колюмбійського Пресвітеріанського шпиталю 
до окремого шпиталю для дітей передчасно народжених 
при 168-ій вулиці і Бродвею. 

КРАЙОВА РАДА БЕЗПЕКИ СТВЕРДЖУЄ, що с 
1969 році в автомобільних катастрофах в ЗСА згинуло ре– 
кордово високе число осіб, бо аж 56,400, на два відсотки 
більше, як в 1968-му році, коли число вбитих на шляхах 
цісї країни осіб становило - 5 5 , 2 0 0 . Директор Крайової 
Ради Безпеки Говард Пайл перестерігає американських 
водіїв авт, що в цьому 1970-му році число нещасливих ви
падків на автострадах і вулицях міст буде ще більше, ко
ли американці не будуть обережніше їздити аатами. 

КОНСЕРВАТИВНА КОАЛІЦІЯ В КОНГРЕСІ підтри
мує президента Ніксона, вона завжди виступала проти де
мократичних президентів. Ця коаліція складається з біль
шості! республіканців та з більшості! демократів із півден
них стейтів. В 1969 році вона 19 разів голосувала за уря
довий проект на всіх ЗО випадків, коли було поіменне го
лосування, а в 1968 році ця сама коаліція тільки 16 разів 
підтримала була президента Джансояа на всіх голосуван
нях, яких було 70. В більшості випадків коаліція здобула 
свою ціль; коли підтримувала дану справу. 

НА ДРУГИЙ РШ „ДЕНЬ ВАШИНГТОНІ" ПРИПА
Д Е не на іюяеділок 22-го лютого, але в той день будуть всі 
працювати, бо. Починаючи з 1971-го року, згідно з рішен
ням .Конгресу. День Вашингтона будуть відзначуватн в 
третій понеділок місяця лютого, який припаде в найближ
чому рбвД, на 16-го лютого. Як відомо, Конгрес схвалив, 
щоб такі вільні дні, як День Колюмба і Ветеранів та День 
Праці і День Вашингтона визначено на понеділки або п'ят
ниці, Щ0. федеральні урядовці ft робітники мали триденні 
кінці тижня — вільні від праці. 

, ОПИТУВАННЯ ВИЯВЛЯЮТЬ, що популярність пре
зидента Ніксона зменшилася з 62 до 58 відсотків. Попе
редні опитування були переведені в грудні 1969-го року, 
а найновіші були закінчені 22-го лютого. Опитування пе
реводила агенція Луїса Гарріса, Опитувані невдоволекі з 
тиж'зЙЬодпї"р^публїкаАськогб Урядугяхі вія зарядвз”Для 
поборювання інфляції, і внаслідок яких сповільнюється 
темп збільшення економіки. 

ТРИ АВТОМОБІЛЬНІ ФІРМИ НАРІКАЮТЬ на це, 
що нові авта продасться цього року на 16.6 відсотка мен
ше в порівнянні з 1969 роком. Фордова Моторова Компа
нія повідомила, що її прибутки в 1969 році зменшилися 
В порівнянні з 1968-им роком. Корпорація Крайслер, Форд 
і Корпорація Дженерал Моторе стверджують, ш,о в цьому 
році до 20-го лютого продали 853,871 авто, а минулого ро
ку в тому самому часі вони продали були 1,023,042 авта. 
Ці три продуценти авт продали від 11-20 лютого 185,871 
авто, а рік тому — 229,029, на 18.8 відсотка менше як ми
нулого року. 

У СВІТІ 

Уряд плямує поширити протиракетну 
оборону 

Вашингтон. — Секретар 
оборони, промовляючи в 
спільній Сенатській Комісії 
Збройних Сил і Підкомісії 
Видатків на оборону, пред– 
ложнв урядовий плян, згід
но з яким треба поширити 
протарахетзу-ОбХгіШу і схва
лити видатки на розбудову 
третьої групи оборонних ра
кет „Сейфгард", яка мала б 
знаходитися коло летунської 
бази Вайтмен в стейті Мізу– 
рі. Минулого року Конгрес 
після завзятої боротьби схва
лив видатки на будову обо
ронних груп, де мають бути 
приміщені оборонні ракети 
„Сейфгард", тепер до цих 
двох місцевостей мас приєд
натися ще третя оборонна 

група в стейті МІзурі. Сек
ретар оборони Лерд твердив, 
що ЗСА мусять розбудувати 
свою оборону проти керова
них ракет, бо СССР рсабудо–; 
вус свої офензивні ракети 
так, що незабаром міг би за– 

Вашннґтон. — В минулий 
вівторок 24 лютого ц. р. пре
зидент Ніксон і його дружи
на сердечно вітали й прий
мали французького прези
дента Жоржа ГІомпіду і йо– 

Ьго дружину у Білому Домі. 
грожувати цій країні. Т а и о ж | Ирез. Ніксон заявив, що 

комуністичний Китай роз
будовує свою ато мову зброю 

..Франція с нашим найстар
ішим приятелем і нашим най– 

і за кількг років може затрсн-І^Р”і"" союзником у світі, 
жувати атакою ЗСА. У р я д | м У с н м о знайти способи, що– 
проектуз. щоб Конгрес cxaa` 
лігв на" протиракетну оборчк(Д-'ія тих самих цілей, які бу 
ну 920 мільйонів доларів, які 
треба б видати впродовж 12й 

ох місяців, починаючи з 1-го. 

їли й двісті років тому — дла 
Свободи і незалежностн всіх 
народів". Так само президент 

липня І 9 7 о " р." ” П л я н у с т ь с я \ , П ^ ^ п ! д к р е с л ю п а в У в с Ь с 

закупігти площі під розбудо
ву становищ для протнра 
кетної оборони в інших міс 
цях. 

Президентська Комісія рекомендує Урядові 
армію добровільи,ів 

Вашингтон. - Президент
ська Комісія, очолювана ко
лишнім секретарем оборотні 
Томасом С. Гей.-сом. мол., 
пропонує скасувати обов'я
зок військової слух(бн до ;і0-
го червня 1971-го року, і за
вести армію добро^ільців. 
Рівночасно Комісія проектує 
збільшити платню членам 
бройних сил ЗСА. Комісія 
взяла до уваги всі прогиар– 
гументи проти армії добро– 
вільців, включно з тим заки
дом, що такі збройні сили 
добровільців були б великим 
риском під час війни, і що 
вони складалися б в більшо
сті з чорннхісфбогих вояків. 

промовах і виступах давню 
приязнь між Францією і 
ЗСА, дармащо він звернув 

;увягу, що ,,приязнь між дер– 
Нкавами не означас, що вони 
не можуть мати деяких не
порозумінь". Обидва прези
денти нараджувалися впро
довж двох годин у вівторок 

Комісія ввяжас. що добпо– перед полуднем і також піс– 
вільці в збройних сялах .3-, ля парадного бенкету, що 
СА будуть доброю обороиою– відбувся з участю 110 осіб 
країни під час миру, а т д | 
час війни мусіла б обов'я– 
зувати обов'язкова військова?! си, то 18-річна студентка їв 
служба в збройних енла.ч^ Вергер почала викрикувати 
країни. Комісія оцінює, ііїо 
збройні сили в числі 2.5 MJJ силоміць вивели з залі Цей 
льйона коштували б більше^ інцидент не перешкодив пре– 
державну скарбницю на З.Щ совій конференції фіюнцузь 
більйона доларів в порівняв^ кого президента. Він заявнвГ'Роджерс і міністер закордон– 

що ,,столицею Франції не с них справ 
Каїро, але не с нею і Тель Шуман. ні з тими видатками, які те-| 

пер витрачасться на збройні 
сили, що складаються з до
бровільців і з рекрутів, що їх 
покликали до війська на ос
нові закону про обов'язкову 
військову службу. 

Шульи, заявляє, що Президент не 
допустить до поважнішого збільшення 

числа безробітних 
Бел Гарбор, Флорида. -

Секретар праці Джордж 
Шулц, промовляючи на збо
рах Виконної Ради Анери 
канської Федерації Праці-|цові, що він в „активістом" 

АРАБСЬКІ КРАЇНИ СХВИЛЬОВАНІ й обурені проти 
ЩваЙндрЦ, яка загострила приписи щодо в'їзду до неї осіб 
З арабськими пашпортами. Швайцарськнй президент Ганс 
Пет^р `tj^ti заявив, що надалі допускатимуть до Швайцарії 
арабів тільки „з гуманних причин"., себто задля лікування, 
або задля власного державного інтересу Швайцарії. Доте
пер Швейцарія, Марокко, Тунізія і Альжир взагалі не 
потребували віз у взаємному комунікаційному русі. Ті об
меження Швайцарії прийшли внаслідку спричиненої 
арабським саботаясем катастрофи швейцарського літака, 
в якій згинуло 47 осіб. Араби твердять, що вони тут ні 
при чому, дармащо спершу одна арабська організація 
призналася до того вчинку. 

ЧИСЛО РЕСПУБЛІК ПОБІЛЬШИЛОСЬ на Бритійсь– 
ку ГуяЙу в Південній Америці, яка 23 ц. м. проголосила 
себе республікою. Формальну незалежність дістала Гуяна 
В 1966 році з автономним урядом і парламентом. Ґуяна 
мас величину приблизно стейту Кензасу з населенням 
700.000. Вона залишиться в Бритійському Коммонвелті. В 
53-членному парляменті права Народно - конгресова пар
тія мас 3D місць, найбільша опозиційна прокомуністична 
„Прогресивна" партія мас 19 місць. 

ДО ЄГИПТУ ПРИБУВ югославський президент Тіто 
з дводенними відвідинами. Єгипетський президент Гамаль 
Абдель Нассер привітав ного сердечно, як лідера нібн-то 
невтрального бльоку держав. Нассер і Тіто конферувати– 
муть головно про теперішню надзвичайну напружену си
туацію між Ізраїлем і арабськими державами. Югославія 
— ХОЧ комуністична, проте насторожена проти зросту со– 
встськ'ої потуги на Середземному морі, а Єгипет, хоч отри
мує зброю від СССР і потребує совстської „опіки" в своєму 
спорі з Ізраїлем, боїться також попасти під повну залеж
ність від Москви. 

У ЗАХІДШП НІМЕЧЧИНІ ВІДЛИГА і зливні дощі 
спричиняли повінь, яка. залила передмістя міст, положених 
над більшими ріками. Зокрема — поверхня Райну піднес
лась бСвя столиці Західньої Німеччини Бонну на 14 стіп. 
Припинено плавбу Райком. В Гайдельбергу треба було 
евакуювати кількадесят родин із будинків, що стали ост
рівцями іюсеред вод. 

КОМУНО - КИТАЙСЬКА ПРЕСА ТВЕРДИТЬ, що 
ЗСА і 4лонія „змовляються", щоб Вільний Китай, фор
мально Республіку Китаю, що її китайські комуністи нази
вають „клікою Чіянґ Кай-шека на Тайвані", проголосити, 
як самостійну державу. Китайські комуністи твердять, що 
американці і японці допомогли засудженому на Тайвані 
до хатнього арешту професорові Пенг Мінґ-міневі втекти 
до ГодЗиіівДІЇ: він пропагував перетворити Тайвань у неза
лежну республіку і це буцім-то відповідає Америці і Япо
нії, які ніби готові допустити Комуністичний Китай до ОН 
на базі концепції „двох Китаїв". Комуністичний Китай 
вважав, що Тайвань є нероздільною частиною одного Ки
таю а Чїяяг Кай-шек - це узурпатор, спертий на протек– 
дегьдао, ^ І .„ . .„ 

Конгресу Індустрійних Орга
нізацій, запевняв представ
ників зорганізованого робіт
ництва, що президент Нік
сон всі ми можливими засо
бами буде старатися, щоб 
число безробітних значно'не 
збільшилося внаслідок уря
дових заходів поборювати 
інфляцію. Шульц заявив, 
що Президент стурбований 
тим алярмом, який вчинили 
представники робітництва, 
боячися того, що відсоток 

безробітних вже збільшився 
до 3.9, і що цей відсоток мав 
би збільшитися до 6 відсот
ків. Президент казав Шуль– 

коля йде про поборювання 
безробіття. Президент не ви
явив, якими засобами вів мо
же не допускати до збіль
шення відсотка безробітних 
Але секретар праці Шульц 
згадав, що Президент може 
звільнити фонди на феде
ральні будівлі, які тепер за
морожені, а Федеральна Рс– 
зервова Рада може зарядити 
зменшення відсотків від по
зичок, що оживило б негай
но економіку країни. 

Сенат схвалив безплатні другі сніданки 
для незаможних школярів 

Вашингтон. — Сенат го– і мас 4 члени. В цьому фінан– 
лосямн всіх присутніх сеяа– совому році н і докормлю 
торів (85-0) схвалив суму!ваяня Дітей в школах Уряд 
817 мільйонів долярів на те, | витратив 416 мільйонів, в но– 
щоб в школах незаможні ді– і вому році цю буму збільше– 
ти могли діставати безплатні, но до 817 мільйонів. В полі– 
другі сніданки, а діти замож– - тнчних колах сумніваються. 
них батьків мають платити , чи Палата Репрезентантів 
за полуденки в школах по 20 'схвалить таку високу суму, 
центів. За „незаможних" ді– j яку прийняв Сенат. Тепер з 
тей вважають таких, батьки і безплатних і дешевих полу– 
яких заробляють менше ЯКІДЄНКІВ користають в школах 
4,000 долярів для родини, ню І б.З мільйона дітей. 

- ! - ї м і її . . і . . м . . і . 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
УРЯДОВЦЯМ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

Згідно з проголошен
ням 27-ої Конвенції УН– 
Союзу з 8-го січня 1970 
року, 60-денний реченець 
для вибору делегатів і їх 
заступників закінчиться 
3-го березня 1970. 

Тому пригадуємо всім 
Відділам про цей остаточ
ний реченець. Урядовці 
Відділів, які об'єднуються 
для вибору своїх делега
тів^ повинні оформити та
кі об'єднання і перевести 
вибори делегатів і їх за
ступників до згаданого 
реченця. 

Виповнені повновлЬсті 
делегатів і їх заступників 
повинні бути вислані Го
ловній Канцелярії не піз
ніше, як 10 днів після вНт 
борів. 

ГОЛОВНА. 
КАНЦЕЛЯРІЯ УНС 

NOTICE 
ТО UNA BRANCH 
OFFICERS 

In accordance with the I 
January 2, Ї970 аппоипсе–! 
ment of the tlth Con\`en-\ 
tion of the UNA, the 60- \ 
day period for electing \ 
delegates and alternates 
will end on March 3, 1970. і 

All Branches arc hereby ' 
reminded of this deadline, і 
Branches merging for thr 
pttrpose of electing deh`-1 
gates and alternates must. 
complete arrangements for і 
the mergers and election? \ 
before the afore-said dcad- Л 
line. 

CredentiaTe of Delegates 
and Alternates must be 
forwarded to the Home Of
fice no later than 10 days 
after the election is heUi 

UNA HOME 
OFFICE 

І И 1.1 І ІШІ i i 

Ніксон і Помпіду потверджують давню 
приязнь ЗСА і Франції 

би спільно співпрацювати 

Коли Помпіду почав промов
ляти в Клюбі Кранової Пре– 

..Французький Гітлер! 

Авів". Він звернув увагу, що 
„Франція не с проти Ізраї
лю" і коли Ізраїль мас пере
вагу в повітрі над арабськи
ми сусідами, то-завдячує це 
французьким джегам „Мі
раж". Помпіду висловив пе
реконання, що „Ізраїль по
винен встоятися, тому, що іс
нує", але повинен бути „час
тиною Близького Сходу, а не 
будь-чиїм мостовим причіл
ком". Продаж французьких 
джетів Лівії виправдував 
фактом, іцо в Лібії „настала 
пустка, яку треба було ви
повнити" і що „краще, що 
виповнила її Франція, аніж 
мав зробити це хтось інший". 
Президент Помпіду буде у 
Вашингтоні до четверга, піс
ля чого виїде на відвідини до 
Кейп Кеннеді, Сан Франсіс– 
ко, Чікаго й Ню Порку. По
садники в Ню Порку й Чіка
го заявили, що вони не прий. 
матимуть Помпіду так. як це 
у звичаї супроти голов дер
жав - очевидячки з уваги 
на великий відсоток тамош
ніх мешканців жидів. У Ва
шингтоні арештовано 28 осіб 
з-посеред демонстрантів, між 
ними одного рабіна з Ню 
Йорку. Паралельно до нарад 
президента Ніксона й Помпі
ду - нараджувались дер
жавний секретар Вілліям 

ЗБІРКОВА АКЦІЯ НА ДРУГУ КАТЕДРУ 
В ГАРВАРДІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ, 

У ВЕРЕСНІ ПОЧНЕТЬСЯ УДАРНА 
КАМПАНІЯ 

Франції Моріс 

У Тант приспішено вернувся у зв'язку 
з терором проти цивільного летунства 

Об'єднані Нації. — Гене– таки 10-ох арабських держав 
ральний секретар Об'сдна– і Ізраїлю з уваги на небезпе– 

I них Націй У Тант, який вн– ку життя обслутчдауючнх. Б 
1 їхав на тиждень., до рідної столиці Йорданії Аммані лі 

"Бірмн^ у родинних справах.' дер наГібІлквоТ арабсько( ре– 
приспішнв на три дні свій, волюційно-партнзаяської ор 
поворот до головної кварти
ри Об'сдніних Націй в Ню 
Иорку у зв'язку з кризою, 
що настала в цивільному ле– 
тунстві внаслідку суботніш– 
зьої катастрофи швайцарсь– 
чого літака, в якій ЗГИНУЛО 
17 осіб. До Об'єднаних На– 
Тій прилетів із Фінляндії 
президент Міжнародної Фе
дерації Товариств летунсь– 
ких пілотів, капітан Оля 
Форсберґ, і нараджувався із 
заступником У Танта, Рял– 
фом Ван чом. Форсберґ тав
рував Об'єднані Нації, що 
Вони дотепер нічого не вдія
ли проті! терору, жертвою я– 
кого падуть цивільні літаки, 
ж пасажири й залоги. У 
Лондоні відбудеться конфе
ренція названої Міжнародної 
Федерації летунів, яка охоп
лює пілотів з 53-ох різних 
чраїн світу. На лондонсько
му центральному летовшці 

ганізації Аль Фатах, Ясір А– 
рафат, зАявив, що палестин 
ські підпільникн-революціо 
нери перевіряють тепер свос 
становище щодо ведення те
рору проти пасажирської ле
тунської комунікації поза те 
реном Близького Сходу. Зг 
пресовими коментарями, на 
сиченнй комуністами арабсь
кий-підпільний Н а р о д н нГ 
Фронт для Визволення Пале 
стннн ледви ЧИ ПОГОДИТЬСІ 
припинити такі атаки. Авст 
рія, Бельгія, Західня Німеч 
чина, Голландія і Люксем
бург зажадали скликаннг 
до Парижу на найближчиї" 
тиждень міжнародної конфе
ренції Европейської цивіль
ної авіяції для устійненнг 
спільної акції. Арабська пре
са обурюється, що світ тав
рує арабів, не ствердившн 
напевно їхньої вини в ката
строфі швайцарського літа 

припинено обслуговувати лі– І ка. 

У Філядельфії підготовляють академію 
в честь ген.-хор. Тараса Чупринки 

Філадельфія, Па. (0 . Л– 
ий). — Для відзначення 20-
річчя геройської смертн Го
ловного Командира Україн
ської Повстанської Армії, сл. 
п. ген.-хор. Романа Шухевн– 
"ча - Тараса Чупринки від
будеться тут в суботу 7-го 
березня ц.р., в залі школи 
Венджемін Френклін, Свя
точна Академія, яку підго
товляє Діловиі! Комітет під 
патронатом Відділу УККА. 
Святочну промову виголо
сить ген. штабу ген.-полк. 
Павло Шандрук. Діловий 
Комітет с створений на базі 
комбатаятськнх, молодечих 
і студентських організацій і 
входять до нього представ– 
йнкн ОбВУА, Братства УСС– 
ів, кол. вояків УПА, Брат
ства кол. вояків 1-ої Україн
ської Дивізії УНА і Карпат
ських Січовиків, організацій 
молоді Пласту і СУМА та 
Української Студентської 
Громади і ТУСМ-у. Україн
ська молодь СУМА і Пласту, 
в рядах якого сл. п. Роман 
Шухевич як ідейний і взір
цевий пластун черпав замо
лоду ідейне підложжя своєї 
життєвої дії, зголосили свою 
організовану участь в одно
строях у цьому всегромад– 
ському відзначенні двадця

тих роковин геройської смер
тн одного з найчільніших 
державних і військових му
жів наших новітніх визволь
них змагань. Слід, очевидно, 
сподіватися, що в суботу, 7-
го березня не буде влашто
вана в Філядельфії жадна 
інша імпреза, а вся україн
ська громада візьме числен
ну участь у цій Святочній 
Академії. На програму Ака
демії складатимуться свя
точний апель комбатантсь– 
ких і молодечих організацій 
з прапорами, відчитаних у– 
рнвків із Звернення Воюючої 
України, святкове слово ген. 
полк. П. Шандрука та збір
на рецитація молоді Пласту, 
СУМА і Шкіл Українознав
ства. В мистецькій частині 
виступлять бандурист Роман 
Левицький, арт. Марія Лн– 
сяк і жіноче тріо „Анкор" в 
складі М. Штинь, О. Гевко 
і В. Длябога. Фортепіяновий 
супровід — проф. Зоя Мар
ковий і А. Шуль. Мистець
кий керівник артист пл. сен. 
Володимир Мельник У неді
лю, 8-го березня, будуть від
служені в усіх церквах Тор– 
жественні Св. Літургії і Па
нахиди, в яких прохається 
всі організації взяти участь 
з прапорами. 

Частина представників Фонду Катедри Українознавства 
під час Згізду в Лорєйн. 

Лорейн, Огайо. - Укра
їнська Громада мусить жити 
своїм повним життям та в 
міру своїх сил задовольняти 
всі свої потреби й виконува
ти всі свої обов'язки, завжди 
мавши на увазі певний по
рядок вартостей. Мав це на 
увазі і З'їзд членів керівних 
органів та представників 
Фонду Катедри Українознав
ства в цьому огайському міс
ті минулої суботи, 21-го лю
того, схваливши продовжу
вати збіркову акцію фондів 
на другу катедру українсь
ких студій в Гарвардському 
Університеті, відкладаючи 
проте свою головну збіркову 
кампанію до вересня цього 
року з уваги на ведену тепер 
акцію допомоги потерпілим 
від землетрусу українцям в 
Югославії. Дехто з учасни
ків З'їзду пропонував, щоб 
також головну акцію почи
нати негайно, щоб „кувати 
залізо поки гаряче", але 
більшість і опісля Екзеку– 
тива ФКУ на своїх нарадах 
уважали, що рятунок життя 
важливіший від усього і то
му рішили відкласти свою 
головну акцію JJO вересня, 
щоб тепер не припиняти мо
гутнього розвитку гумані
тарної акції допомоги бра
там в Югославії. 

Нарід хоче знати 

Після відкриття З'їзду та 
звітів — про які подано за
гальні інформації у вчораш
ньому виданні „Свободи" — 
над звітами розгорнулася 
широка дискусія, в якій 
представники ФКУ з бага
тьох місцевостей ставили за
пити та обговорювали пи
тання, з якими вони зустрі

чаються серед народу в своїх 
громадах. Деякі з цих запи
тів і відповідей : 

— Скільки виносить те
пер бюджет катедри україн
ських студій в Гарварді? Із 
переданої Гарвардові фунда
ції на першу катедру укра– 

! їнськнх студій Гарвард ви– 
J планує на ці студії 39,520 
! дол. річно. 

— Як це сталося, що Ка– 
` тедра співпрацює з київсь

кою Академією Наук та уні– 
I верситетом ім. Леніна в Со– 
! встському Союзі ? Ніколи ні– 
! чого подібного не було. Це 
j Гарвардська Бібліотека в по– 
j требі замовляє в тій Акаде– 
і мії чи в тому університеті 
І мікрофільми потрібних для 
І українських студій публіка– 
I цій, але сама катедра не мас 
j з ТИМИ установами нічого 
j спільного. 

— Як розуміти повідом
лення, що теперішні викла
ди з української історії в 

і рямках катедри українських 
.студій не є „офіційні"?Спра-
і ва в тому, що коли проголо– 
I шено виклади, до участи в 
j них зголосилося 35 студен
тів, але ці виклади ведуться 

| українською мовою, якої 
1 більшість із зголошених не 
знали і їх треба було відпра
вити. Виклади веде проф. 
д-р Олександер' Оглоблин. 

і,На наступний рік запроше– 
! ний на гостинного професо– 
; ра української літератури 
і проф. Залеський 3 Праги. 

! Лнсіїімова пожертва S 20.000 

Відповідаючи на запит про 
влаштування у к раїнського 
відділу в Гарвардській біблі– 

і отеці, проф. О. Пріцак поін– 
(Закінчення на crop. 4-ій) 

УКРАЇНЦІ У mjihniM сипі 
ЧИКАГО ВІДЗНАЧУЄ 

УРОДННИ ВЕРХОВНОГО 
АРХИЄтіСКОПА 

Чикаго (С. Г.) --- 3 ініці
ативи парафії св. Володими
ра і Ольпі постав в Чикаго 
Громадський Комітет Д л я 
шинування 78 роковин Бла– 
кеннішого Верховного Ар– 
хнсиископа і Кардинала Кнр 
Поснфа Сліпого, голови Си
ноду Єпископів Помісної Ук
раїнське! Католицької Церк
ви. З рамені Громадського 
Комітету відбудеться Святоч
на Академія в суботу 28 лю
того ц. р. в залі школи І По
лена. В програмі: виступи 
хорів ,,Прометей" і „Чайка". 
молоді, слово проф. Романа 
Завадовіїча. та будуть схва
лені відповідні резолюції н 
справі Українського Като
лицького Патріярхату. 

КУРС МОДЕРНО! ІСТОРІЇ 
УКРАЇНИ НА АМЕРИКАН
СЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

В ВАШИНГТОНІ ` 
Проф. д-р Іван Лисяк-Руд– 

ницький, професор історії на 
Американському Університе
ті в Вашингтоні, Д. К. про
вадить цього семестру пер
ший на тому університеті 
курс модерної історії Укра
їни (Модерн Юкрейн). Це 
курс для пост - градуантів. 
На ньому вписано 15 студен
тів, в тому двох українців. 

ВИКЛАДАТИМУТЬ 
ІСТОРІЮ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ 
Дітройт. — У місцевому 

Вейнському університеті в 
третьому кварталі цього ака
демічного року розпочнуться 
виклади з історії українсь– 

і кої літератури, иа англійсь

кій м:ві, коштом університе
ту. Викладатиме Д-р Гумець– 
ка. При тому ж університеті 
вже розпочався 5-ий квар
тал Курсу української мови, 
під ч. 202, а новий такий 
курс розпочнеться у вересні 
1970. Хто з українських сту
дентів хотів би формально 

1 завершити свос знаьня укра
їнської меви в університеті й 
одерягатн потрібні кредити 
для своїх студій, можуть те
пер складати іспити у лек
тора універевстету п-і Л. 
Приходько. 

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ ВІЦЕ-
КОНСУЛ ДОПОВІДАТИМЕ 

В КЛЮБІ КРУГЛОГО 
СТОЛА 

Ню Порі:. — В четвер ;`6 
лютого ц. р. тут у залі Фрі– 
дом Гавз при 20 Вест 40-а 
вулиця відбудеться заходом 
Клюбу Круглого Стола до
повідь віце-консула Ізраїлю 
Вгудя Г. Мучлі на тему „А– 
рабсько-ізрпїльськнй конф
лікт і роля Совстської Росії 
в ньому". Початок о год. 7.15 
вечора. 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 
Б. БОПЧУКА У ДГТРОПТІ 

Заходом Дітройтського від
ділу А ДУК і Об'єднання Жі 
нок ОЧСУ, відбудеться дня 
28 лютого ц. р. у Дітройті, лі
тературний вечір поета Бог
дана Бойчука з Ню Иорку. 
У програмі доповідь про тво
рчість поета д-р А. Гумець– 
кої, проф. мишигенського у– 
ніверентету, та читання тво
рів у виконанні студенток 
тутешніх університетів. Піс
ля слова Богдана Бойчука, 
відбудеться постава фрагме
нтів драми „Голод" з бале– 

|том і рецнтаціямн. 
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Неперенерпіена вартість 
Однодушною опінісю на з'їзді членів керівних орга

нів і представників Фонду Катедри Українознавства в Ло– 
рейні, Огайо, в суботу 12-го лютого цього року було, що 
встановлення катедри українських студій в престнжевому 
Гарвардському університеті і плян встановити в тому уні
верситеті ще дві катедри і створити Інститут Українських 
Студій треба вважати за одне з найбільших досягнень ук
раїнців в ЗСАЛДю опінію потверджують інші, включно з на
шими братами по той бік залізної заслони. Коли ми не
давно мали нагоду розмовляти з одним із відвідувачів з 
України і спитали його, одо з нашої активности тут. в Аме
риці, справило найбільше враження, сподіваючись, що він 
скаже — пам'ятник Тарасові Шевченкові у Вашингтоні, 
його відповідь була негайна і з переконання: українські 
студії в Гарварді! Але найбільш вимовним доказом непе– 
ревершеної вартестн цих студій може послужити факт, що 
дослідами історії Київської Руси в Гарварді тепер відатиме 
не, як досі, Російський Дослідний Інститут, а катедра ук
раїнських студій. Пригадуємо, як ще десять років тому– 
УНСоюзові кільканадцять американських університетів 
відмовили дати свою фірму на Англомовну Енциклопе
дію Українознавства, у деяких випадках одверто поясню
ючи відмову тим, що у цій книзі історію Київської Руси 
з'ясовується як початок української нації. 

Можна було б навести багато інших прикладів. Згада
ти б тільки, що від короткого часу встановлення українсь
ких студій в Гарварді замовлення на англомовні видання 
УНСоюзу з багатьох університетів значно збільшились і 
вже заключено д”мовлеиня з поважними видавництвами 
на дальші видання таких книг, як ,Дсторія України- ' Ми
хайла Грушевського, „Українська література' ' Кларенса 
Меннінга та інші. Зацікавлення українською наукою й ук
раїнською правдою зростає на очах. Щ о більше, ряд ін
ших університетів виявив зацікавлення встановленням 
катедр українських студія. 

Це - тільки початок, бо катедра цих студій в Гар
варді існує заледве один рік. Легко можна собі уявити 
цей розвиток за кілька років, коли існуватиме Інститут 
Українських Студій з катедрами історії, літератури і мови. 
Вартість справді неперевершена. Не сумніваємося, що на
ше жертвенне громадянство допоможе цю велику мету 
осягнути. 

Відвідини II ом піду 
Франція була першою європейською державою, яка 

визнала З'єднані Стейтн. підписавши з ними - з великою 
заслугою Бенджаміна Френкліна —- договір б лютого 1778 
року, під час Визвольної війни, в якій Франція дала З'єд
наним Сгейтам активну допомогу. Маршал Ляфаст став 
символом американсько - французької приязни. У першій 
і другій світових війнах Америка сторицею віддячилась 
Франції, а після тих воєн своїми планами, спершу До^а'– 
Янґа й опісля Маршалла, підняла з упадку французьку 
економіку. Відродження політичної й господарської сили 
Франції скріпило її національну гордість: це й стало пси
хологічною базою політики Шарля де Ґолля, який ,.унеза– 
лежнював" свою країну від нібито верховодства Америки. 

Американсько - французькі взаємини, що погіршились 
були за де Гслля, направились внаслідок відвідин прези
дента Ричарда Ніксона у Парижі в лютому минулого ро
ку. Коли де Голль відійшов від влади і його наступником 
став Жорж Помтгіду, який почав класти більший натиск 
на практичні справи, аніж на престиж, атмосфера ще 
більш покращала. Все ж псували її розбіжні становища 
Франції й ЗСА супроти двох закордонних проблем: В'єт
наму й Близького Сходу. Франція критикувала американ
ську участь у В'єтнамській війні. — критикувала Ізраїль 
за його нібито агресію проти арабських сусідів у червні 
1967 року. Недавній продаж 100 джетових бомбовиків Лі– 
бії, яка за свого нового уряду заприязнилась з Огтттом. 
кинув тінь на взаємини Франції і ЗСА. 

Проте, американська державна політика не може ке
руватися настроями частини своїх громадян. Проізраїль– 
ська політика ЗСА мас свої межі, бо ЗСА не можуть роби
ти собі завзятим ворогом увесь арабський світ і штовхати 
його в обійми Москви. Франція відтягла СВОЇ збройні сили 
з інтегрованих сил НАТО. але залишилась його членом. 
Франція й Америка надто тісно пов'язані своїм минулим, 
своєю географією, свідомістю взаємних і обопільних інте
ресів, щоб не поладнатн згідливо суперечки. Тому нема 
ніякого сумніву, одо відвідини французького президента 
Жоржа Помпіду у Вашингтоні приведуть до поліпшення, 
а не до погіршення взаємин між цими державами, без увта– 
гн на демонстрантів проти Помпіду. 

В. Ткач 

ПЛЦ1ІФІСГІІЧНА 
ПРОПАГАНДА В ЕВРОІІ1 

УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА 
ФУНДАЦІЯ 

Пацифістична пропаганда 
- це явище не лише сьогод
нішнього дня. Мало воно мі
сце й перед другою світовою 
війною, що. одначе, тієї вій
ни не стримало. Тепер ця 
пропаганда зустрічає зрозу
міння в усе ширших колах 
суспільства країн західнього 
світу. І в цьому немає нічо
го дивного: людство не хо
че повторення світових во
єнних катаклізмів і їх боїть
ся. При нинішньому стані 
воєнної техніки світова вій
на означала б жахливу ка
тастрофу для всіх, хто був 
би втягнений в обсяг воєн
них дій. 

Здавалося б, що небажан
ня^ воєнних комплікацій нас
тільки вже вкоренилось у 
свідомість суспільств цивілі
зованих країн світу, що па
цифістична пропаганда вже 
майже зайва. Проте, саме в 
останніх часах вона посилю
ється : преса, радіо, телеві
зія, кінофільми переповнені 
описами страхіть, що несуть 
за собою війни, і жахливих 
страждань невинного ци
вільного населення. Все це 
так реально й потрясаючо 
представлене, наприклад, у 
Деяких кінофільмах, що на
певно кожний, хто їх бачив, 
мусить раз на завжди вик– 
лясти всяку війну й статті 
переконаним, фанатичним 
пацифістом. І тому нинішній 
пацифізм — це справді шля
хетне і людяне явище. 

Але, все таки, приглядаю
чись сучасній пацифістнччіії 
пропаганді, годі позбутися 
думки, що за нею в багатьох 
випадках стоять просовстські 
елементи. Чи це тільки збіг 
обсіавин, що ця пропаганда 
посилюється власне з той 
час, коли уряди деяких дер
жав Заходу розпачливо на
магаються дійти до якогось 
порозуміння або н набли
ження з СССР? 

Вартим занотування є о– 
днн факт : недавно преса За– 
хідньої Німеччини широко 
коментувала нібито існую
чий стратегічний плян ЗСА, 
за яким, на випадок ГОТРЛЬ– 
ної війни з СССР, мали б бу
ти збомбардозаяі атоловою 
зброєю також міста Захід– 
ньої' Німеччини. Частина ні
мецької преси, не зважаючи 
на спростування з офіційно
го боку, робила з цього ні
бито факту такий висновок: 
усунути небезпеку атом)вої 
катастрофи можна тільки 
шляхом уникннення війни, а 
такого уникнення можна, до
сягти лише шляхом порозу
міння з СССР. Коли ж СССР 
ставить дуже тяжкі умови, 
без яких з ним порозумітися 
не можна, то нічого не вді
єш — якщо хто не бажає 
воєнної катастрофи, мусять 
прийняти умови (себто, фак
тична, диктат) Москви... 

І до такого висновку спо
нукують ті кінофільми, теле
візійні програми, радіовиси– 
лаиня, статті в пресі і бегліч 
спогад їв з останньої світової 
війни у ріишх ілюстрованих 
ж-/рналах, які провадять па– 
цифістнчну пропаганду. 

Справа представлисіьея 
дуже просто. Совстський Со
юз сам, мовляв, не бажає 
вибуху нової світової війни. 
Але він почуває себе заг ро
жен н.м американським та 

наростаючим німецьким ім
періалізмом. А тому ігребл 
дати йому докази, що такої 
загрози немає. Для цього не
обхідно не тільки закрити 
очі на все те. що діється в 
самому СССР (уярмлення 
не-російських народів, куль
турний і економічний гніт 
всього населення СССР і т. 
і.), не тільки „не втручати
ся" у справи Чехо - Словач
чини чи вважати, що „докт
рина Брежнєва" це „внутрі
шня справа" країн комуніс
тичного Оьоку , - цього не 
вистачає, бо треба Щ? й^я 
на далекойдучі поступки ви
могам Москви, приймаючи її 
диктати з тих чн інших пи
таннях м'жнародного харак
теру, Що поставило б у за
грозливе становище захід
ній світ. 

Назагал треба ствердити, 
що перед у пацифістнчній 
пропаганді веде Москва, а 
за нею просовстські політич
ні кола в країнах Заходу. 
Тим часом варто пригадати, 
яке становище займала ко
муністична партія СССР до 
пацифізму в своїй офіційній 
програмі ще в 30-ох роках. 
Наводимо такий проречне– 
тнй уступ: ..Гасла пацифіз
му, міжнародного роззброєн
ня за капіталізму, третейсь
ких судів тощо — це не тіль
ки реакційна утопія, але й 
прямий обман трудящих, 
спрямований на роззброєння 
пролетаріяту і відтягання 
його від завдання роззброєн
ня експлуататорів" (Програ
ма ВКП(б) . І якщо хтось 
буде твердити. Що ці погля
ди російських комуністів на
лежать до минулого й тепер 
не стосуються на практиці, 
то хай лише зверне увагу на 
сучасні заяви офіційних 
представників совєтської Мо
скви, згідно з якими вона 
визнає т. зв. визвольні війни 
нібито поневолених народів 
(Азії, Африки, Латинської 
Америки тощо) й обіцяє їм 
всебічну підтримку, або на 
колишні, але не так давно 
проголошувані твердження 
Хрущова, що війна Москві 
не потрібна, бо і без неї „ка
піталізм скінчить своє існу
вання на кладовищі". 

Пацифізм і позірний мир 
потрібний тепер Москві, як 
та ленінська „передишка", 
щоб під їх прикриттям по
бороти свої внутрішні труд
нощі й далі провадити роз– 
кладову акцію в „капіталіс
тичних країнах", підтриму
вати ,,визвольні війни" і т. і–, 
в результаті чого, як думає 
Москва, західній світ такії 
знайде своє пристановище 
на кладовищі... 

Який же вихід? Чи в ко
гось не може виникнути дум
ка, що автор цих рядків про
повідує конечність превен
тивної війни ' проти СССР. 
щоб усунути-джерело постій
ної небезпеки для самого іс
нування західньодемократн– 
чного світу? Це був би зов
сім безпідставний висновок. 
Війна - це жахлива катаст
рофа для вьсго людства 
може в першу чергу для у– 
ярмлених Москвою народів, 
території яких не уникнуть 
атомового катаклізму. І тому 
Захід поступає правильнії, 
коли шукає способів уник
нення війни — і шукає їх 

ївал Задорожний . г 

(2) 
Не входячи у дрібничкове 

висловлювавння, хочу заз
начити, що дорібок є вже не 
малий: симфоній понад сто, 
опер — теж понад сто, сим
фонічних поем коло ЗО, тан
кових і концертовнх сюїт 
кількадесят, фортеліявових 
і скрипкових концертів теж 
не мало, сольових та хоро
вих творів (включаючи і ве
ликі кантати) безліч. 

і , Обов'язком кожної україн
ської родини було б мати у 
себе повну бібліотеку на 
платівках у можливо най
кращому виконанні. Ті ж ре
чі треба було б порозсилати 
по всіх університетах, коле
джах та музичних школах і 
бібліотеках з відповідними 
інформаціями. В такій біблі
отеці знаходилися б компози
ції. - твори композиторів від 
Д; Бортнянського і А. Веде– 
ля до М. Лнсенка; від В. 
Матюка до М. Вербацького 
та С. Людкевича і В. Барзін– 
ського; від М. Гулака - Ар– 
тнмовського до Л. Ревуцько– 
го, Б. Лятошинського і т. д. 
Входили б тут теж історичні, 
побутові, козацькі, обрядові 
пісні в артистичному опра
цюванні наших мнетців-ком– 
познторів мініятюр як М. Лє– 
онтовнча, К. Стецеяка, О. 
Китиця. В. Ступняцького та 

зовсім щиро, а не з таким 
гілпкрнтством. як це робить 
Москва. 

Проте, на наш погляд. Зі– 
хід повинен би винайти елг– 
cofci. иоб у своїй політиці 
супроти СССР не ДЯБЛТИ Йо
му принаймні новтг: конце
сії,, не допомагати йому пе
реборювати його внутрішні 
й зовнішні труднощі шляхом 
господарчих зв 'язнії або 
шукаючи з ним „наближен
н я " і навіть „приязни" та не 
зн””ірювати цією свосю по
літикою „ н а ' л я ж е н я я " у– 
лрм.”снігх Москвою народів, 
а )рже і всього населення 
СССР. які саме тепер став
лять спротив імперському 
комуністичному режимові і 
які оцим сво7м спротивом 
мають таки знгляди спрова
дити упадок російсько - со– 
ВСТСЬКОЇ імперії і тим „визво
лити" 'Захід від постійної за
грози зі Сходу і від жахли
вого марива нової світової 
війни. 

Але такі й подібні голоси 
представників у я р млених 
народів не знаходять жадно
го послуху в міродайних ко
лах політики Заходу. Навпа
ки, -такі голоси вислухують 
нехотя, їх збувають часом 
іронічними посмішками, а їх 
авторів вважають малощо не 
за „підпалювачів війни"... 

Історичні події ідуть пово
лі.,, Але вони йдуть невід
хильно в одному напрямку: 
хтось мас виграти „перего
ни" ,— демократичний Захід 
чи комуністично - тоталітар– 
ннйчСхід. Але „мирного спів
існування" поміж цими про
тилежними системами і сві
тоглядами бути не може. Час 
покаже, хто мав рацію: ті, 
т о шукали приязни з СССР. 
чи ті, які перестерігали про
ти не тільки небезпеки, але 
й безвиглядностн такої нсп– 
рнродньої приязни. 

ін.; популярні народні і ав
торські пісні у гуртовому 
співанні.; пісні визвольної 
боротьби галицької і великої 
України, що мусять бути за
писані тепер — а то пропа
дуть. Дал і — колективне ви
дання співів до церковних 
відправ. 

Надзвичайно в а жливим 
завданням буде влаштову
вання програмових симфо
нічних концертів та вистав 
нових опер, у якнайкращому 
оформленні, концертів на
ших артистів,.головно моло
ді. , J 

Обов'язково не забувати 
про пам'ятники Т. Шепчеи і 

кові у Вінніпезі, Вашингтоні 
і Вуенос Аяресі. Рік - річно 
величавий фестиваль укра
їнської культури мусить бу
ти презентований політич
ним провідникам Канади, 
Америки і Аргентини (по 
можливості і в інших краї
нах) . Поза тим центральна 
організація кожного більшо
го міста Америки, Канади 
чн деінде мала б за своє 
завдання організувати такі 
вистави чи концерти у фор
мі субскрипцій для своєї й 
чужомовної публіки. У поро
зумінні і в співпраці з цен
тральним урядом музичного 
керівництва, все це можна 
привести до сталого існуван
ня для свідоцтва жнвучости 
і життездайности нашого на
роду. 

Отже, цілями Української 
Музичної Фундації було б 
збереження, поширювання 
та дальший, розвиток укра
їнської музичної культури в 
наступний спосіб: 

— Створення Центральної 
Музичної бібліотеки творів 
українських композиторів і 
лраць з української музи ко
лотії. 

— Зібрання музичних уні– 
катів в рукописах або відпи
сах, якщо такі залишаються 
в посіданні авторів або при
ватних осіб. 

— Переклад українських 
вокальних творів, як опер, 
кантат, сольоспівів та хоро
вих композицій на чужі мо
ви (англійську, Французьку, 
німецьку, італійську, еспан– 
ську тощо) та послідовно 
їхнє видання. 

— Видання фонографіч
них платівок творів (можли
во всіх) українських ком
позиторів. 

— Організування у світо
вих центрах концертів укра
їнської симфонічної, оперо– 
вої, інструментальної, хоро 
вої, сольової музики та бале– 
тів. 

,— Дбати про те, щоб вели
кі твори української музики, 
як симфонії, симфонічні по
еми, опери, інстр. концерти, 
хорові кантати та народні 
пісні увійшли в світовий му
зичний репертуар. 

— Створити фонди для 
музичних конкурсів, премій 
та стипендій для студентів, 
творців та працівників укра
їнської музичної культури. 

— Уділяти субвенції для 
потребуючих у к раїнських 
музичних мнетців. 

— Видавати музичні пра
ці і допомагати існуючим 
музичним видавництвам. 

— Підготовляти оркестро
ві матеріялн із симфонічних, 

оперовнх та різних інших 
творів українських компози
торів для їх виконування 
або' втаозичуввянй. j 

- Розвивати вояку іншу 
діяльність в дусі наведених 
вщце цілей. 

Щоб перевести це у жит
тьову дійсність, потрібний 
сталий внетачальвий фонд. 
Таке підприємство напевно 
піднесло б народню свідо
мість і причинилися б до 
ідентифікації молоді і стар
ших у багатстві своєї куль
тури, головно тоді, коли ми 
всі виставлені на здавало
ся б подавляючий натиск 
нещасного, зле зрозумілого 
„модернізму" і збанкрутова– 
них атоналіамів, атеїзмів, 
гіппізмів та інших пошестей, 
що загрожують Передусім 
нашій молоді. 

Багато можна було б ще 
про всі ці справи роздумува-` 
ти і планувати, але найваж
ливішим є почати діло. 
Отож, наприклад, хотілося б 
видати з нагоди ювілейних 
роковин твори С. Людкеви
ча (90-ліття народнн), Ко– 
шиця (50-ліття Української 
Державної Капелі) , М. Гай– 
воронського (20-ліття ного 
смерти відзначено лише 
кількома статтями у нашій 
пресі). їхньої музики тепер 
вже майже не уживається, а 
вона така рідна у творчості 
цих трьох композиторів. 

Та чи мусимо ми чекати 
а ж ювілеїв, щоб зрушити 
загальне задубіння із мерт
вої точки? Напевно ні! 
Скільки то нашого саятямен– 
ту лишається за рідною піс
нею, за кожним новим тво
ром ! У себе мн шукаємо сво
го Бетговена, свого Ваґнера, 
Ґріга, Штравса, Дворжака чи 
Сібедїюса. Може це занадто 
амбітно, але ми напевно ще 
не відкрили багато талано
витого матеріялу. (Компози
ції - твори мусять виконува
тися, а тоді публіка і про
фесійна критика зможуть 
сказати своє слово. 

Досі нас представляли як 
народ мужиків, без високої 
культури — і досі всі ансам
блі приїжджають за дозво
лом Москви не з кляснчними 
творами, але з етнографією. 
Отже, за нами лишається 
завдання представити все 
наше у відповідному світлі. 
Так, як на відповідному рів
ні мусять бути представлені 
народні пісні' і танки, автор
ські твори великого форма
ту мусять знайти запотребу– 
вання і зрозуміння наперед 
у нас самих, а далі у чужо
мовному оточенні. І за прик
ладом невмирущого „Щед
рика", що у вільному перек
ладі став інтегральною час
тиною американського ,ДСри– 
смесУ". так і інші коляди, пі
сні і музичні твори у відпо– 
яідному перекладі та присто
суванні можуть стати новим 
надбанням американського 
і взагалі чужомовного дов
кілля. І так зможемо проби
тись у політичне думання 
чужинців. Очевидно, хіба, 
що речі у доброму виконанні 
зроблять те, що ні промови, 
ані бенкети доконати не змо
жуть. Може там, де ми не 
можемо пробитись у політи
чне думання американського 
довкілля, наша пісня, наші 
коляди, наша музика ста
ли б помостом для порозу
міння і радісного культурно
го співжиття. 

Так на порозі нового де
сятиліття і у зв'язку з сьо
гочасним кличем „великого 

РЕЗОЛЮЦІЇ X КОНГРЕСУ 
УКРАЇНЦІВ АМЕРИКИ 

що відбувся 24-2G жовтня 1969 в Ню Норку 

Українська жінка 
в поневоленій З'країнІ 

Українське населення по
неволеної України стоїть під 
загрозою біологічного зни
щення, а засобами цього 
знищення і: обтяження ук
раїнської жінки непосиль
ною фізичною працею і уне
можливлювання їй викону
вати супроти своїх дітей ви
ховні обов'язки. 

Але навіть у цих найваж
чих умовннах найбільшу за
слугу в збереженні націона
льного і релігійного первня 
молоді України мас україн
ська мати. 

Комісія закликає УККА і 
центральні громадські орга
нізації звернути увагу світу, 
особливо Організації Об'сд– 
в а я и х Націй, на безпрккла– 

в історії духовий і фі– 

-іичнігй геноцид українсько– 
-4j народу. 

З українському культур
ному процесі на еміграції 
ІКІНОЦТПО "'. поважним чнннн– 
чим. Умовний жінкп-мнгтця 
ін.теко трудніші, ніж у її то– 
-ч,іришг\-мн' тцл. ЖІнкі біль
ше обтяженя родинними обо
в'язками і мас менш і можли
вості самовияву. Тому укра– 
"нська громада повинна з 
більшою увагою ставитися 
до творчих виявів жінок– 
мистпів і їх підтримувати 

Зберігання у к р пінських 
традицій у нашому побуті -– 
іе один ія :w`o6in втриман
ня ницої окремішностн у ді
яспорі. Тому треба плекати 
наші традиції, нашу обрядо
вість, як це вже роблять жі– 
яочі організації. Потрібна 
іятівдія нашої Церкви і гро
мади, щоб увага для наших 

традицій і справжнє зрозу
міння їх охопили якнайшир
ші круги. 

Наше музейництво в ЗСА 
постало і розвинулося у ве
ликій мірі заходами жіночих 
Організацій. Внеоковяртісні 
твори народного мистецтва, 
які можуть бути втрачені у 
приватних домах, мають збе
рігатися в наших музеях, і в 
цьому напрямі потрібно ос– 
відомлювати український за
гал. 

Кордянація праці 
жіночих організацій 

Комісія г.важас. зио для 
кращого висліду праці укра
їнських жіночих організацій 
на терені ЗСА потрібна її по
стійна координація. Переду
сім ця координація повинна 
і'Діаснюватнся в ділянці до
шкільного виховання, виш
колювання кадрів внхов– 
ниць, праці з жіночою мо
лоддю і. молодими матерями 
з метою передати їм ідейні 
й культурні вартості нашого 
народу. 

Співдія українських жіно
чих організацій ЗСА повин
на проявлятися також.в ак

ціях серед українського і чу
жинного громадянства: у 
відзначуванні загальнонаці
ональних річниць, влашто
вуванні свят жінок–героїнь, 
товариських зустрічах та по
літичних, пропагандігвннх і 
маніфестаційних акціях. 

Молодечі організації 

1. Українські молодечі ор
ганізації, учасники X Кон
гресу Американських Укра
їнців, заявляють про спою 
духову єдність 3 молоддю в 
Україні в її боротьбі за ін
дивідуальну та національну 
свободу і я к н а й рішучіше 
протестують проти всяких 
форм гноблення українсь
кого народу. 

2. Виховний ідеал україн
ця в діяспорі —- це повно
цінний громадянин країни 
свого поселення, пов'язаний 
з українським народом тіс
ними вузлами української 
культури і мови, з хрнстнян– 
с.ько-еткчнігми вартостями і 
творчою дією для України. 

3. Українські молодечі ор
ганізації закликають стар
шу українську молодь, зок
рема с^деятство , ВКЛЮЧИТИ

СЯ в зорганізоване українсь
ке г американське професій
не' та політичне життя. 

4.1 Всі українські молодечі 
організації повинні включи
ти в свої програми спортову 
діяльність, оформлену Цент– 
ралею, і здобувати відзнаки 
фізичної вправностн. 

5Г Наша виховна політика 
мусить ставити своєю ціллю 
організацію курсів українсь
кої 'ісови та літератури при 
американських університе
тах , ' в яких студіює україн
ська-молодь. 

6. Комісія вважає за необ
хідність переведення всемо– 
лодечого здвигу молоді. 

7V УККА повинен перевес–, 
ти статистичне обслідування 
українського громадянства в 
Америці. 

'8ГУККА повинен звернути 
увагу на всесторонню допо
могу українським студентсь– 
кіьУ організаціям. 

Р^ Домагаємось відмолод
ження Бкзекутпви УККА. 

10.'Закликаймо Відділи У– 
втягати до активної 

праці молоді сили. 
VI.' Щоб запобігти проце

сам асиміляції, закликаємо 
ЕніекутавУ' УККА обмірку.– 

KKV 

вати можливість створення 
Літнього Університету і до
помогти зорганізувати таку 
наукову інституцію, де б 
плекалося українську мову, 
літературу, історію, культу– 
РУ– 

VI. Закликаємо УККА вжи
вати всіх можливих заходів 
д л я впдання англомовних 
праць про Україну в акреди
тованих у н і в є рситетських 
пресових установах. 

У церковіжх справах 

Комісія в церковних спра
вах, яка вибула свою Се
сію 25-го жовтня 1969 року 
в присутності 150-ох делега
тів, у тому числі багатьох 
духовннків, представників у– 
сіх Українських Церков, об
міркувала й продйскутувала 
цілий ряд проблем, зв'яза
них з існуванням і діяльніс
тю наших Церков у ЗСА, а 
також у діяспорі. і у висліді 
цього оформила такі резо
люції: 

1. X Конгрес Українців А– 
мернки вітає Ієрархів Укра
їнських Церков і висловлює 
радість з росту тих Церков 

і проаідноТ ролі їх в націо
нальному житті. 

2. X Конгрес Українців А; 
мерикк висловлює побажан
ня, щоб у наших Церквах 
дійшло до повної едности, 
хцо матиме конструктивні на
слідки для нашого загально
го суспільно - громадського 
життя тепер і на майбутнє. 

3. Щоб Українські Церкви 
могли виконувати свою мі
сію. X Конгрес Українців А– 
мерикй закликає нашу мо
лодь в більшому числі при
свячуватися духовному ста
нові Для осягнення цієї ці
лі побажаним є, щоб укра
їнські школи більше зверта
ли увагу на покликання до 
духовного стану серед моло– 
ДЛ– 

4. В зв'язку з історичною 
подією відбуття СиН'оду Ук– 
раїнсьшгх Католицьких Вла
дик у Римі, на якім відбу
лося усамостійнення Україн– 
сікої Помісної г^толццької 
Церкви з: патріархальним у– 
стросм, X Конгрес Уйрнда. 
ців Америки вітає Його Бла
женство Верховного Архие– 
пископа Кир Иоснфа та всіх 
Владик, учасників Синоду і 
зісловліой радість та TJOBHV 

- ' - - - ' – ' !. і -„ . у 

З ЛЯСТІВ ДО РЕДАІфр: 
і 1 - Я Л Ь Ш ш Л ЛІ І і П я ш 

ПРО лддаи 
СЇІАДЩІПІУ теївгд 

А^ЩЕРШНН–' ” 
^j`fc і 

У приватному Архіві в Ню 
йорку зберігаються не дру
ковані досі українські літе
ратурні твори відоії(ро^-іф' 
банського діяча, кодіицінгрґо 
члена - кореспондента,Росій
ської Академії науістФ. А. 
Щербини СШ9-;1ввв); Це : 
l ) ` „Чорноморці"! гіршоваяа 
історія чорноморських'коза
ків, 2) „ВогдаН Хмельвиць– 
кий", драма, написана-вір
шами, Z) „Петро-Кубанець", 
поема, 4) „Прнсвячусться 
шовіністам", вірш, -дБайка 
цро Ромула й Рема". 

Усі тексти — власноручні 
руколнси автора, написані 
чорнилом. Письмо чнВДе, на
пір ще в доброму стані. Але 
оскільки це все в одному 
примірникові, то є небезпека, 
що ці цінні тексти мшкуть 
загинути. Ніяких плянівлцо– 
до їх видання, скільки 
знаю, у власника архіву не? 
)лвс. Тож хай ця замітка ^бу
де хоч історичним записом і 
згадкою, що цей вндетням 
науковець, який Ще свої спо
гади писав російськфо МОА 
вою (вони зберіпиотьоя'в.то– 
`My ж архіві, їх 4 томн, по
над 2,000 сторінок), написав 
і літературні твори, та ще й 
українською мовою. ЦЄ'ООО– 
блнво важливе для визволь
ної боротьби кубанським /к– : it' 
Ню Йорк "ч \ -

ДВІ ПРОБЛЕМИ 
НЕЗВИЧАЙНО ВЕЛИКОЇ 

В А Г И 

Одна - це вммцввня– від– 
ловідн их матеріал ів про ук
раїнську етнічну групрКя.; 3 -
СА у ІО-томовому ййданні 
„Творці Америки", н і6 ч зап-
лянувала „Е н ц нклопедія 
Вританіка". Вістка про, це 
появилася в ч. 34 „Свободи" 
з 20 лютого ц. р. Там пода
но, що цим займастьсн Л і і я 
АУП (відділ УККА) в Чика
го. Думаю, що цій проблемі 
повинні присвятити . '^гадр 
більше уваги н а Ш н а у к о в і 
і громадські устаноЗш/З'^ДО– 
го твору черпатимутьі 'ової 
відомості про українців У?Ні 
гайскулів, студеятв' .коЛе–' 
джів, журналісти і nc^nr^H`. 

Те. що там буде' В м Ь ^ о 
про нас, може внятв н а м ' н а 
користь або на шкоду.! 

Друга проблема. іЛлигілй 
нашу пресу непомітною т р ^ 
рядковою іно^ормацісю: -,,j) 
Канаді на 100 жидів І 0 вНа– 
ють університетську /Левіту, 
на 100 китайців– - ф, на 100 
українців — 2". J -, ̀ ' 

У ЗСА така чяатистяіса 
мені невідома, але ' 
спостережень ВИХОДИЛО б, ЩО 
тут, якщо йдеться про xtX-
дів, ситуація ще Kpwjfc, а 
якщо про нас - ще лгірцга. 
Знаю також від самих таки 
жидів, що справу вйе0ЙО:Ґ о– 
світи трактують вони Ha`ws 
заповідь Божу. Думаю, ЩО 
і наш підхід до цієї справи 
повішен бути такни сяСмвй– 

Д-р Осип Лцдруппав 

бажати" — придішімся доб
ре нашим потребам.. іГ^лов– 
ннм чином потребам нашого 
культурного життя, нашим 
потребам на будень т і ' свято , 
і хай все попереднє вигля
дає не як ,,Максимальна" - і 
може навіть нереальна 'про
грама культурних „ 
ків", а я к доцільне 
аання цілого народу^ .що 
здає собі справу із вая^лнво– 
сти пропонованого ділвц4 

11 'Vi i ' i ' 

піддержку в переведенні 
всіх його постанов у життя. 

5. X Конгрес Українця; А– 
мернкн шле привіт Б^лаясея– 
нішому Митрополитові Ук
раїнської Православної Цер
кви в ЗСА Іоайові. ' 

6. X Конгрес, вітає істори
чний Надзвичайний ч 'фбор 
Української Автокефальної 
Православної Церквтц який 
відбувся у вересні tfioro ро
ку в Ввропі, і ріле 
ггривїт нотЬобраяаму 
полктові Метис лавовій .-t-

7. X Конгрес Укращців А– 
мерйкн вітає Первоісрарха 
Української Православної 
Церкви в АЛериці Преосвя
щенного Андрія. J .^'Г. 

.8. X Конгрес УкрарзціВ;А-
мерики вітає Гбі^вуДУК^– 
їнської Автокефал^оІ'Пра
вославної Соборяодхравяої 
Церкви, Архнсннскопх Гріг– 
ТОрІЯ. . 4 fc ` 

тфшЩШ щ.^9Ш 



.4. 37. 
f ma 

ПАМ'ЯТАЙТЕ ЯРО БРАТІВ 
У IF0TPEBI В ЮГОСЛАВІЇ! 

ХЖї0 ЛЮТОГО 1970 : . 
ФттіШттіш^:^. , ,м,. ,,,.і. ,, M I U ` 

-;. З А К Л И К 
ПРЕЗИДІЇІ СЕКРЕТАРІАТУ СКВУ 

У CJlPABI ОРГАНІЗАЦІЇ ДОПОМОГИ 
УКРАЇНЦЯМ В ЮГОСЛАВІЇ 

ПрезаДіа Оекретаріяту Світового Конгресу Вільнюс 
Українців.інформує українське громадянство у всіх краї
нах нашого -поселення про те, що у висліді дотепер пороб
лених заходів в справі допомоги українцям - жертвам 
землетрусу ̂ Югославії наладнано організацію такої допо
моги, встановивши потрібні зв'язки з міжнародними допо– 
моговимн. організаціями та з офіційними чинниками в Юго
славії. Рівночасно, Президія з признанням відмічуе, що 
українське, громадянство з повним зрозумінням відгукну 
лося на ініціативу Ради Суспільної Служби СКВУ адафа–^ fii^fi. вечоре і ними проводив. 
ві допомоги.нашим братам в Югославії. 

В погодженні з Президією Секретаріату СКВУ Коор
динаційна" Вада Суспільної Служби в ЗСА уповноважила 
З'єднаний .Український Американський Дрпомоговнй Комі
тет (ЗУАДК) зайнятися організацією і координацією всієї 
допомогової .акції. Закликаємо всі українські центральні 
репрезентації та крайові організації підтримати допомого– 
ву акцію, організуючи на місцях збіркові– комітети. Допо
могу можна TjaeaTH в грошах, речах, харчах тощо. 

На теремі ЗСА збірковий головний пункт приміщу
ється у Джерзі Ситі і туди просимо спрямовувати свої по
силки: ` . 
United Ukrainian American Relief Committee, c/o Mr. Ma
rian Kots,'Dicector, 1213-1217 Sumit Avenue, JereeyCity, N.J. 
07307 H 

і ; її 

Гроші, призначені на „Допомоговий фонд українцям 
^ Югославц\ просимо слати на адресу: 

United Ukrainian American Relief Committee, 5020 Old 
York Rd., Philadelphia, Pa. 19141. Tel. (215) GL 5-3774 

'– Ь 
На терені Канади у всіх справах просимо звертатися 

на адресу Суспільної Служби; 
' і " 

Ukrainian'Welfare Service. 362 Bathurst St., Toronto, Ont. 

Ukrainian Welfare Service c о Ukrainian Canadian Com
mittee, 456 Main Street, Winnipeg, Man. 

По інформації просимо звертатися на адресу Ради Сус
пільної Служби СКВУ: 
Welfare Council, 362 Bathurst Street, Toronto, Ontario. 

ПРЕЗИДІЯ І СЕКРЕТАРІАТ СКВУ 
Ню Иорк, 20 лютого 1970 

яасюдвдійфаа)аййа^^ 
| УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА І Ш Е М І Ї Ш К ! ( 1 1 1 
I Субота, 28-го ЛЮТОГО 1970 р. о 6-ій год. веч. й 
rf в приміщанні Академії, 206 Вест 100 ВУЛ.. Ню Поріс, Н. П. vf 
Й відбудеться ЗАСІДАННЯ у 
4 Комісії ДЛЯ охорони і вивчення спадщини В. Вншщченка Й 

Доповідь - Григорія Ностюка: 
I „БУВ ЧИ НЕ БУВ В. ВИННІІЧЕНКО ЧЛЕНОМ Й J; УРЯДУ ХРИСПЯНА РАКОВСЬКОГО?" 
1 (Невідомі матеріали до біографії письменника) 
2 й 
BgsfflasMfflsresHffifflaaaaaBttasĝ ^ 

Увага! Чикаго і околиці! Увага! 
ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ МІСТА ЧИКАГО 

` , - запрошус Українську Громаду на 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
для відзначення 

78 уродин БлаженніїпЬго Верховного 
.. Архіїєпископа і Кардинала 

Нир ЙОСИФА СЛІПОГО 
Голопн ІІомІ(-ної Української Католицької Церквн 

' . с, ) ' під кличем: 

-ВІТАЙ, ПАТРІЯРШЕІ 

ЗАЛЯ ШКОЛИ ШОПЕНА 

буоота, 28-го лютого 1970 рону 
ГОДИНА 7:30 ВЕЧ. 

Запрошуємо Молодь і Старших віддати пошану нашому 
Дорогому Отцеві і Батькові. 

ЛЖіХеЖВЯЯе^ЖЯЯЖь^^ S 

8 шА±" і 
УКРАШСЬКИП М У З И Ч Н И Й І 
ІНСТИТУТ АМЕРИКИ, Інк. S 

СУБОТА, 28-го ЛЮТОГО 1970 р. 
Год. 6-та вечора 

К О Н Ц Е Р Т 
У К Р А Ї Н С Ь К О Ї МУЗИКИ 
- -. в пам'ять основника УМІ 
” ПРОФ. РОМАНА САВИЦЬКОГО 

Виконавці: 
Учні УМІ Відділів Ню Иорк, Нюарк, Ірвінґгон, 

І ,, Пассейк. 
Заля Українського Інститут?' Америки, Інк. 

' ` 2 Іст 79-та вул., Ню Норк 

оДйги,!Ійдай^ 
U 

В 

і.XAJP-Щ Н0СИЛАТЙ НА АДРЕСУ: І 
AMERICAN MuEP СОММ!ТШ 

W : (2ot) m-zito 

гкйййві ШЖЙРТВЙ ПОЄЙЙАТЙ ЙА Адаее^ 
UNITED UKRAWIAN A M E W C A N RELIEF COMMITTEE 

5020 Old York. Road 
PHILADELPHIA, PA. TeL: 4215) GLadston 5-3774 

ШШ 

Допомога українцям в Югославії та з'їзд 
делегатів були темою нарад ії 

Управи „Самопомочі" 
Ню Иорк ( ІП . ) - В се

реду, 11-го лютого, тут від
булися чергові нарада Го
ловної Управи ОУА „Само
поміч", одною з головних 
тем яких була справа допо
могу українцям в Югославії 
і Польщі та майбутній з'їзд 
делегатів цієї установи. 

Наради відкрив в годині 

голова п. Степан Спринсь 
кий, який по привітанні при
сутніх, подав порядок нарад, 
що його прийнято без змін. 
Секретарював п. д-р Василь 
ІТалідвор, який відчитав про
токол із попереднього засі
дання. 

В нарадах взяли участь 
члени Головної Управи: п. 
С. Спрннськнй, мгр. б. Ло– 
зинськиЙ, проф. Б. Степано
вич, інж. М. Шнковський, д-р 
В. Палідвор, мґр. В. Ласто– 
вецькіш, інж. Р. Раковськая, 
д-р В. Савчак, п-ні С. Барт– 
ко, п. Л. Прншляк. 

По звітах Президії Голов
ної Управи і дискусії, в якій 
обговорено участь у зборах 
Відділів, активність поодино
ких Відділів та стан каси, а 
зокрема збірку на заяиягеїг– 

Саичак. Обі Комісії пороби
ли дальші заходи, .щоб цей. 
однвхжнй суешльно-еконоиі 
ЧННЙ орган поставадн ваг, вй–. 
соті своїх завдань, зробити 
його -поїшгпшпнм в українси 
кін спільноті, за допомогою 
актуалізації, та збільшит н 
тираж. Піднайдено фахово
го редактора та нав'язано, 
контакт з рядом званих еко
номістів. 

Проблема фінансів, здоро– 
жіння паперу, й -друкарні ^ 
це передумови вяхона н. я я 
намічених цлянів, це спону
кає Головну Уотраву підвес
ти ціну за передплату. По 
обговоренні і основній -заста– 
Нові над цим важливим пн– 
таннях розбудови так потг 
рібного українській спільно– 

обговорено.слраву делегатсь
кого з'їзду, оправи журналу 
„Наш Світ" та справи допо
моги потерпілим у Югосла– 
вії і потребуючим у Польщі. 

Про підготову і порядок 
нарад делегатського з'їзду 
ОУА „Самопоміч", який мас 
відбутися 11 і 12 квітня ц. Р–, 
інформував головний секре
тар д-р В. Палідвор. По обго
воренні поодиноких т о ч о к 
нарад, рішено поклк к а т и 
Статутову Коміоіїо у складі: 
мгр. Є. Лозинськиб, Д-р В. 

В. ЛастовецькаД і мґр. В. 
Стецьків. 

Головна Управа одноголос
но подала рекомендації Сга– 
тутовій Комісії, щоб усунути 
точку статуту ч. 24, та узгід– 
ннти всі спірні питання, щоб 
тим сконсолідувати всі сили 
до розбудови організації, ус
пішного виконання важли
вих статутовнх завдань -на 
добро українській спільноті, 
а зокрема в добро потребую' 
чих братів, яким ОУА. ,,Са

мопоміч" є покликана допо
магати 

Справи органу „Наш Світ" 
реферували г^ови-Вндаван-і 
чої і Редакційної Колегії: 
мгр. б. Лозянськнй. і д-р Ві 

; Українська іЦолоде в ЗСА! 
, ,Конфереіщія Централ ьішх 

І^Ьмодечнх Організацій, до 
якої належать: Організація 
Української Ііолоді — Пласт, 
Спілка Укр. ііолоді Амерн– 
;НЯ - СУМА, Об'єднання Де
мократичної Укр. Молоді 
р^ОДУМ, Союз Українських 
фгудентських Товариств А– 
^Іернки - СУСТА, Гіга Ук
раїнської Православної Мо– 
лоді, Літа Української Като
лицької Молоді, Ліга Укра
їнської Молоді Північної А– 
M̀epHKH, Товариство Україн
ської Студіюючої Молоді — 
СУСМ, Академічне Товарист– 
во ,,Зарево" та Союз Україн
сько - Американських Това
риств - СУАСТ, на своєму 
Засіданні 4-го лютого Ш 0 р. 
в Ню Норкуt пркішялн слі
дуюче звернення: 
' На заклик Світового Конг
ресу Вільних Українців те– 
гіер переводиться допомогоаа ті одинокого суспільнснеко– 

номічного органу,. нянесено акі\ія нашим братам і сест– 
ряд рішень, а між іншвй 
схвалено прийнята на пост; 
редактора ,,'НашргоіСвггу" п. 
Данила ЧайковсьКого, відоч 

ців та П розподіл, юсновяшіе-мого редактора з Еівроня) 
Нав'язати контакт з еконе—аю дозволити, щоб стихійне 
містами в. справі співпраці', 
та поробити заходи, спільно 
У Відділами, розв'язати фі
нансові проблеми. ` 

Основну частину на^одл^ 
присвячено справі допомоги 
братам у Югославії та Поль–. 
щі. Докладні інформації про 
цю проблему подав голова, 
п. Степан Спрідаськнй, зок
рема про Югославію на підг 
ставі звіту п, Яоснфа.Л^со– 
гора, який ан. тіредставннк. 
ЗУАДКоміте^.о^нсто іЙД– 

Палідвор, д-р П. Кобзар, мґр. Звідував це^ терся, та. з на; 
рад Бкзекутнвн УККА,– Дй– 
рекційвої ?адй ^УАДК-у т4 
Координаційної Ради Cy.cs> 
льноїСлужбНі 
у, TL д-р В. Пауіідвор інфор
мував присутніх,- як прохо
дить збірка на цю ціль нв 
форумі О У А .ХЗаі^ономіч''. 
Виказується, що Відділи і 
Членство ОУА. ,/Зйіи^міч!' 
І̂ і зрозумінням трагедії рід– 
них– братів пщро лоставклясь 
до збірки. В короткому часі, 
лише один Відділ у Ню Вор– 

l l l l l l ^ ^ l l g B t i U n i l i . U l t l ' I ' I f t f i l l M I t H l f l ^ W 
У КРАШСЬКІШ НАРОДНИЙ СОЮЗ 

— влаштовує -

| П'ЯТІ КРАЙОВІ КРУГОЛЬНІ 
ЗМАГАННЯ 

в суботу, 2-го травня 1970 рону 
вЧИКАГО,Ілл. 

В турнірі можуть брати участь лише члени здасок)чу. 
Турнір с під зарядом ABC і WIBC moral' sanction. 
НОЬГОАУ LANES 
4747 N. Harlem Ave., Chicago, Dl. (312) 8674747 
Гарантовані нагороди на розгрн чоловічих 1 Нояочнх 

дружин: 
Чоловіча дружню 9500 1-ше місце - 9300 І-гв місце 
Жіноча дружнва 5200 1-ше місце - 5100 2-ге МІоце 

є Доблі, сінглі 1 дружини: сутЗота 2-го травня jtfTQ p. 
є ІІередбачусться щонайменше одна нагорода На кож

них 10 аґолошешогв кожпш грі. 
Є Реченець зголошень — 10-го квітня. 1070 р, 
т Нагороди будуть роздані 2-го травня І970 р. під час 

бенкету. 
' є Шліть завчасу свої замовлення па бенкет. 

Б Е Н К Е Т 

Допоможім 
потерпілим 
українцям 

в Югославії! 

рам в Югославії, які потер– 
тііли від землетрусу яа пове– 
щ. .Серед них с поважне чис
ло молоді, яка потребує не
гайної помочі. Ми не може– 

)нещастя мало негативний 
вплив на продовження роз
витку молоді. Тому заклнка– 
цяо все членство українсь
ких молодечих організацій 
негайно включитися в допо– 
,могозу акцію, яку проводить 
координаційна Рада Суспі– 
^львої Служби лрн ЗУАДК. 
Ііро свою допомогову акцію 
гзвітунте своїм Цевтральним 
Організаціям. 
. . .За Конференцію Центра-

; . дьннх Молодечих Орга– 
.) аоацй 

Інж. М. Семанншян 
Координатор Молоді УККА 

,Чііг і "'. у . ' і І 

HEUEirS RESTAURANT 
5591 River Rd., Rosemont, 01. 
год. 7-ма веч. - 510.00 від особа, включаючи ноктейл, 
обід, забава і напиткн. 
Запрошуємо до участи всі Союзові Відділи а ЗСА І Ка
наді. 
Bowlers Headquarters 
Caravelle Hotel. 5400 River Rd., Возешопі, TJL 
Phone (S12) 678-2526 
Fbr further information write-to: 
JOHN EVANCHUK, Supreme Auditor 
9312 Shermer Rd., Morton drove, Ш. 60053. (812) 966-4247 
HELEN B. OLEK, Supreme Advisor 
2151 N. Lore! Avenue. Chicago, ІП. 60630 (312) 28T.flW2 
ANDREW JULA, Supreme Advisor 
15 Sands Avenue. Ambridge, Pa. 16003 (412) 266-2686 
UKRAINIAN NATTONAL ASSOCIATION 
81-83 G^and Street, Jersey City, N.J. 07303. (401) 436-8740 
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'ф^ зібрав 26 пакунків і їх 
вислано прямо на вказані 
адреси в обіжнику, б о т е в 
той час переходовий: пункт 
буі нечинний, 2 авта одежі 
вислано до Ню Джерзі, на пе
реходовий пункт ЗУАДК-у. 
Де директором є голова Від
ділу. ОУА „Самопоміч" п. 

дир. М. Коць. Відділ зібрав 
понад 1,000 дол. готівки. Є. 
Відамості, іцо інтенсивно ді
ють і інші Відділи. Ствер
джено, що наші люди з про
явом християнсько! любопн 
же^твухт. дуже добрі й гар
ні .речі. 

Над діою справою вив'я
залася жива і речева диску
сія, в якій забирали слово 
вегнпнеухні порадами, як цю 
ваІКливу проблему розв'язу
в а в В майбутньому. 
' Рішено, щоб Дю допомогу 

координувати для д о б р а 
справа і успішаости зі ЗУ– 
АЛКомітетом, який дістав 

Дотеіл на транспорт даром. 
Решено вислати обіжник 

до Відділів і членів З ПОДЯ
КОЮ за таку щнровіддаНу 
спінораіцо. з просьбою інтен
сивно, продовжувати допомо
гу,' яку передбачаться за– 
КІЧЧИТИ 1; КВІТНЯ Ц. p., TB 
схвалено, щоб зібрані речі 
пересилати на переходовий 
пункт у Джерзі Ситі, Н. Дж., 
а готівку, на конто Централі 
ОУА. „Самопоміч" в Ню Нор
ку. 

По розгляненні біжучнх 
справ наради закінчено о 
год 10-ій вечора. 

L П. 

ЛИСТУВАННЯ РЩКЦІІ 
ВШ. О. М-н, Кдівлеіи: 

Прийміть та передайте хо
ристам запевнення н а ш о ї 
глибокої вдячности за Ваше 
доброзичливе відношення до 
УіНС та „Свободи1". Коли мо– 
0а про ціну оголошень, вона 
валежнть від тиражу і від 
стажу газети. Одноеторінко– 
jae оголошеаня в „Ню Иорк 
Таймсі" коштує кілька ти
сяч доларів, а у Вашій міс
цевій американській газеті 
можете дістати таке саме о– 
голбшения за кількасот до
ларів. 

ВШ. С. Д-ко , Боффало: 
Дякуємо за листа і матерія– 
ли. Статті до 85-лггтя нашо
го видатного діяча ми не на
друкували в найкращому йо– 
;го власному інтересі - він 
належить до тих контровер– 
сійннх діячів, статті на по
шану яких викликають по
вінь реплік. Нагода уродин 
Ще найменше надасться на 
Те, щоб одного чи другого 
діяча" „брати під лупу", що 
Напевно сталося б у цьому 
випадку. 

ВШ. О. Д-ко , Рнчмонд: 
Ми самі з цікавістю прочи
тали .довжелезний допис чо
му Ваша громада „зайшла 
а сліднй кут". Але, це о т о 
льокальна справа і навряд 
чи читачі „Свободи" в Калі
форнії або в будь-якому ін
шому стейті були б аж так 
зацікавлені Вашими супере
чностями, щоб їх так широ
ко описувати. В додатку, у 
Вашому дописі багато всіля
ких .обвинувачень і перед їх 
публікацісю редакція була б 
зобов'язана, для порядку, все 
перезірнтн. З досвіду знасмо, 
що одна чи друга місцева 
установа мас найкращі виг
ляди на полагодження своїх 
суперечностей в своєму влас
ному нутрі. Спробуйте, щоб 
у. Вашій громаді переважи
ло те, з чим звертастеся до 
редактора: дорогий брате по 
крові і національності! 

ВШ. Л. М., Вотервліт: Дя
куємо ва „Материнське звер
нення до СУМА в Ню Нор
ку". Думаомо, що публіка
цісю цього звернення Ви і 
ми зробили б кривду' нашій 
молоді, яка в цьому випад
ку .може вважатись тільки 
жертвою календарних кон
фліктів її батьків. Звернен
ня Добре і правильне, але 
скероване не на ту адресу. 

ї^пбоатщнс 
-лМх) ЩргфрфЯКГ 

Л 3 Літератур"0 - пистець– 
к о т Клюбу в Ню Порку по
відомляють, іпо в п'ятницю 
27 лютого ц. р. відбудеться 
там перший із серії Музич
них вечорів, запланованих 
новозаснованою г р у п о ю 

трьох наших. МОЛОДИХ ПІЯНІС– 
ток, якими є: Марія Щсик. 
Мирта Чапельська й Марта 
Цнбик, усіх з високою фа
ховою музичною освітою. 
Цей перший Вечір буде скла
датися з таких точок: 1) Ім
пресіонізм в мистецтві — до
повідь Ярослава Лешка, ілю
стрована прозірками, 2) Ім– 
,пресіонізм у фортепіяновій 
літературі — Марія Ці сих і 
3) Фортепіяяове сольо Мар– 
тк Чапельської. Наступний 
Вечір згаданої вгорі групи 
буде присвячений С Людке– 
внчеві. Початок о год. 8 веч 

s±s 
УПРАВА НЮ ЯОРКГЬКОГО ВІДДІЛУ ТОВАРИСТВА 

УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ АМЕРИКИ 

СЙРДБЧНО ЗАКЛИКАЄ ВПОНАЖАНЕ ЧЛЕНСТВО 
ВІДДІЛУ ДО ЖЕРТВЕННИХ ДАТКІВ ДЛЯ ПОТЕР

ПІЛИХ ВІД ЗЕМЛЕТРУСУ В ЮГОСЛАВП. 
Датки просимо складати в догідливих збіркових місцях. 

УПРАВА ВІДДІЛУ 

Після довгої хвороби яомер поет 
Андрій Малишко 

Київ. — Дня 17 лютого 
1970 p., після довгої хвороби, 
помер поет Андрій Малиш
ко, нарожений 1912 р. в м. 
Обухові Київської області. 
Андрій Малишко після по
чаткової освіти вчився в ме
дичному технікумі, закінчив 
літературно - фіЛологіч н и й 
факультет Київського педа
гогічного шетнтуту, вчите
лював у м. Овручі, після вій
ськової служби з 1935 р. пра
цював у редакціях різних 
періодичних видань. Під час 
війни працював у пропагая– 
дивному відділі советсь к о ї 
армії, вступив у комуністич
ну партію, по війні був чле
ном 'Президії Спілки Пись
менників УССР, був вибра
ний до Верховної Ради УС
СР, мав шість різних совст– 
ськнх орденів. Був нагоро
джений Шевченків с ь к о ю 
премією УССР і тричі — дер
жавною премією СССР за 
збірки поезій ,.Лірика", ,.За 
синім морем", .Дорога під 
яворами" і поему „Проме– 

тен". У 1940-х роках Андрія 

Малишка висували як „ком
сомольського поета", але по 
війні один час совстські лі
тературознавці атаку в а л и 
його за „національні ухи
ли", які А. Малишко потім 
„виправляв", прославляючи 
комуністичну партію, Моск
ву і т. п. Внхідець із селян
ської сім'ї на Київщині, Анд
рій Малишко тонко відчував 
і. знав українську мову та 
народну творчість, часто ви
користовуючи мовні народні 
скарби у своїх творах. Нале
жав до групи українсь к н х 
поетів — П. Тичини, М. Ри
льського та В. Сосюрн, з якої 
останнім при житті залишив
ся т е М. Важан. Хоч най
молодший з-поміж них ві
ком, А. Малишко натерпів
ся в певні часи від режиму 
не менше своїх старших ко
лег І зберіг себе фізично, під
тримуючи в своїх творах 
той режим. За кордоном він 
відомий, як автор слів до піс
ні ,,Рушничок", музику до 
якої написав П. Майборода. 
Похований 19-го лютого на 
Байковому кладовищі. 

М 
УПРАВА ВІДДІЛУ ОбВУА в НЮАРКУ, Н. Дж. 

ділиться сумною вісткою з Членами Товариства 
і Українським Громадянством. 

що після важкої недуги підійшов у Вічність 
на 8-1 році життя 

fcfcl 

СЯ. П. 
МИХАЙЛО ГАРАСЕВИЧ 
учасник наших Визвольних Змагань і G. суддя. 

ПОХОРОН відбувся в середу. 2о-го лютого 1970 р. 
.і похоронного заведення до української католицької цер
кви сп. І. Хрестителя, а опісля на цвинтар Евсргрін. 

ВІЧНА ПОМУ НАМ'ЯТЬ! 
УПРАВА ВІДДІЛУ ОбВУА в НЮАРКУ. 

Замість квітів на свіжу могилу 
бл. ті. АМАЛН МПКИЦЕП 

незабутньої Мами нашої Дорогої Приятельки 
Олі І'освісч, 

складаємо 10.00 доларів 
на потерпілих українців в Югославії. 

Кірт 1 Роман СКОРОБОГАТІ 
Ню Поїж, Н. П. 

ПОДЯКА 

- а 

Л Полі Всевишнього, дня 27 січня 1970 р. відійшов від нас 
на Вічний Спочинок, 

наш Найдорожчий .Муж, Батько, Сват і Дідуньо 

6л. п. д-р 
ТЕОДОЗІЙ КОМАРИНСЬКИЙ 
Похорон відбувся дня 31-го січня 1970 р. на католиць

кий цвинтар Gate of Heaven. 
Ції.ні дорогою вмсловліосмо нашу ітпіцмріпіу подяку 

Веч. і Вир. о. Ігуменові д-роні Юліапоні Катрікві Ч(.'ВВ за 
Пого молитви та похоронні відправи. Службу Вожу та зво
рушливі пращальні слова в церкві св. Юра в Ню Порку 
та відпровадженая Покійного иа Вічний Спочинок, Веч. 
1 Вир. о. Маркові Дпрді ЧСВВ аа щирі слова про Покій
ного на Радіопрограмі Отців Василіяи, Веч. і Впр. о. Ігу– 
-ц( нові Орестові Засінб!да ЧСВВ з І ленкова і Преподобним 
Острам Васнліяикам з Ню Порку за прибуття і відмов
лення молитов в погребовому запедслні Петра Яреми. 

Наша щира подяка Президентові Т-ва Українських 
Ирннннк!в в Америці Вп. п. Д-рові Б. Дзеровнчеві, Го
лові ОбВУА Ви. п. д-рові 1. Козакові, радникові суду — 
судді Вп. А. Слнжеві — аа праїдальні слова над домови
ною. 

Не менш втиро дяісусмо Марійським Дружинницям аа 
відмов-тении Вервичкй в погребовому заведенні, всім иа– 
ипої Рідним, дорогим ІПриятелям 1 Знайомим, зокрема 
пишн.ч дорогим Землякам з Городенкн, Сиятнна і око
лиць, за вислови співчуття та останню прислугу Покій
ному. 

Щиро сердечно дякуі:мо Вп. п. мецеиасові Льонкові 
Крушельпнцькому за зоргашя)вання хору, який звеличав 
похоронні відправи. 

Сердечна подяка Українсько-Анертікапській Жіночій 
Допомоговій Організації, яка свооо численною участю 
нрові-.иіа Покійного. 

Дякуою за квіти, дякуймо ;ш пожертви на Сл)”жби 
Божі та датки на цілі потерпілим від землетрусу в Юго– 
славІІ тіі на собор св, Х-'оФ'ї в Римі й ішяі добродійні цілі. 
Дякукмо за вислови співчуття так особисті як й письмо
ві, які наспіли 1 дальше наспівають до вас. 

Спасибі потюбовому заведенні п. Петра Яреми за 
зразкове переведенім похорону. 

Ми не в силі висловити нашої ПОДЯКИ і вдячности 
Друзям, Знайомим і Приятелям, які чж то міни ними, чи 
пожертвами чи словами, причинились до звеличання па
м'яті Покійного та прийшли нам з розрадою ft поміччю 
у нашому безмежному горю. 

Просимо Всевишнього, щоб наго|юдна Вас утіх своїми 
ласками та щедротами. 

Опечалені -
дружина ДАРІЯ. Дочка, Зять І Родина 
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Комітет Об'єднаних Американсько-Українських О^анізаіі і іВшіиіюгоНн)І^ Шевченка в Америці - відзначають 

Неділя. 1-го березня І97І р. 
. ГОДИНА: 5-та ПО ПОЛ. 

Fashion Institute 
` '225 Weet 24th Street, NEV r̂ YORK CITY 

Квитки вступу в передпроДама: АРКА, ІИСО І СУРМА. 
ВСІ КВИТКИ НУМЕРОВАНІ. 

ШШшшшттшш 

РОКОВИНИ ГЕНІЯ УКРАЇНИ 

Тараса 
1 1 ,l III WIWIIMIi 

ВІШОНАВЩ: 
о П І'ІРНЯК 
а СТУДІЯ лтСТЕЦЬКОГО СЛОВА -

ЛІДІЇ.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 
о ХРІІСТІІНА ОСАДЦА-ПАВКСІС жщіочЧ)Прано 

В БАЛЕТНА ШКОЛА -
РОМИ ПРИЙМИ'БОГАЧЕВСЬКОї 

А МУЗИКА: Д-р,ІГОР СОІІКВІШЬКИП 
4 ОФОРМЛВЙНЙ І СВІТЛО: ВОЛ. КАСІЯН 

ужм'тмтмтлжашмп 



ЧЕТВЕР, ge-rp ліоуого юто 
! 

Ч. 37. 

ЗБІРНОВА АКЦІЯ НА ДРУГУ КАТЕДРУ 
ВПУРВАРДІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ... 

(Закінчення 
формував, що цей ВІДДІЛ 
зможе виконувати нормаль
ну свою функцію тільки то-
ji, як матиме кваліфіковано
го бібліотекаря. Тут з допо
могою прийшов припадок, 
Як До проф. Пріцака зголо– 
сився заможний америка
нець, який пожертвував 20.- J кових праць річно 
ООО доларів, щоб забезпечн– j 
ти кваліфіковане обсаджен
ая українського відділу в 
Гарвардській бібліотеці на 
аерших два роки. 
І 

зі crop. 1-ої) 
гельма Фінка. В запланова
ній серії на найближчу ме
ту є 15 томів н а у к о в и х 
праць. Після повного налад– 
наиня видавничих справ в 
Гарвардських серіях україн
ських студій появлятиметь
ся щонайменше 25 томів нау– 

Вндааннчі справи 

Справу видань в рамках у– 
(сраїнськнх студій в Гарварді 
вирішує Гарвардський Комі-
let цих студій з проф. О. 
рріцаком на чолі. Треба ба– 
faro видавати і перевидава
ли, бо с великі недостачі в 
Українській джерельній нау
ковій літературі. Програма 
видань натрапляє на різні 
труднощі. Перевидаючи рід
кісні старі твори. їх треба за
безпечувати в і д н овідннми 
виясненнями і заввагами, 
треба, в більшості випадків, 
Приготовляти індекси. На це 

Що дальше? Великого 
бажати! 

Під час дальших дебат 
найбільше уваги віддано по
требі та можливостям при
збирати в най коротшому ча
сі, ще цього року, дальшого 
пів мільйона долярів на 
встановлення другої катедрн 
українських студій, за якою 
прийде третя катедра і ство
рення ІЯституту українських 
студій. Зроблено перший ве
личезний крок, ми навчили
ся „великого бажати". Збір
ка на ФКУ показала, що 
наш жертвенннй загал 
справді спроможний на ве
ликі діла. Найкращим при
кладом може послужити д-р 
Ілля Мула в Чикаго, який 
впродовж приблизно одного 

потрібно к в а л і ф і кованих тижня потрапив зібрати на 
сил. Коли мова про оригі
нальні твори українських на
уковців, вони, на жаль не 
Завжди признають реченці. 
Проте, справа поступово на– 
даднусться. Створено пост а– 
снстента редактора, на який 
ааангажовано Андрія Внтви– 
дького, внука покійного пре
зидента УНР в екзн.ті. Гар
вардські видання українсь
ких серій вже започатковано 
згаданою працею Федора 
Ьавченка; „Заборона укра
їнства 1876", яку надрукова
но на дуже догідних умовах 
лід фірмою Гарварду в мюн
хенському видавництві Віль– 

I I 
Праця 

MALE I I 
jCUTTERS - SPREADERS 
?ниаг. досвіду прн ШИТТІ одя– 

— лещетарськнй. Доск. 
праці , в модер. фаб– 

П р а ц я на повний час, ці– 
7 ЛИЙ рік. Великі бенефіти. 

Nat ional Consolidated 
Appare l Indus t r ies 

Located in E a s t N e w a r k 
Indus t r i a l Cen te r 

251 Gran t Avenup. 4 th Floor 
Cast Newark, N J . 201 484-9277 

1 PACKER A 1 STOCK 
MAN 

T O PACK P I E C E GOODS. 
SALARY O P E N . 

E X C E L L E N T B E N E F I T S . 
H O U R S 8 A.M. - 4 P.M. 

(914) 359-0533 

ФКУ понад 40,000 долярів. І 
Досі приблизно 5,000 осіб 
склала свої пожертви на 
ФКУ. Ми легко могли б цю 
КІЛЬКІСТЬ подвоїти, якщо б 
тільки кожний з дотеперіш
ніх жертводавців постарав– j 
ся придбати ще одного. Це іі 
повинно бути метою в даль– І 
шіії збірковій акції. Тоді 
збірка одного мільйона до
лярів річно не буде пробле
мою. На списках жертводав
ців подавляючу більшість 
становлять ті, що посели
лись в цій країні після дру
гої світової війни. Це тому, 
бо до давніших поселенців та 
народжених в Америці ми 
або не звертались, або не 
вміли до них підійти. Налад– 
нання цієї справи буде чер
говим великим успіхом не 
тільки для ФКУ, але й для 
всієї громади. 

У підготові для нової ве– 

I I 
Праця 

ї ї 

WAREHOUSE HELP 
MATERIAL HANDLING 

PICK-PACK ORDERS 
Start at S2.25 Per Hour 

Liberal Benefits 
Apply in person 

FRIER INDUSTRIES 
DISTRIBUTION CORP. 
355 Gotham Parkway 

Carlstadt, N.J. 

MECHANICS 
Experience in maintenance 
Diesel Engines. Must have 
own hand tools. 

M E C H A N I C ' S H E L P E R 
With experience In Main
tenance of heavy equipment . 
Must have own hand tools. 

SERVICE MEN 
With experience g a r a g e or 
service s tat ion. 
Union pay scale plus cost of 
living, hospitalization ft life 
Insurance. A t t r ac t ive paid 
vacat ion re t i rement . Inside 
clean place to work. 
Apply Daily. 10 a.m. - 3 p.m. 

CONTINENTAL 
TRAILVVAYS 

P o r t Author i ty Bus Terminal 
R m . 2021. 62Л 8th Avenue 

New York, New York 
V i 

WELDER-FITTER 
Openings on 1st and 2nd shifts. 
Good pay and benefits Apply 

in person. 

THE HEIL CO. 
+T9 Green St.. Woodbrldgc. N.J . 

WORKING FOREMAN 
B'KLYN 

Man with gu t s . Good 
opportuni ty . Call : 

MR. SCOTT 
212 389-1000 

Metal Edge. Molding Co. 
145 SkUlman Ave., B'klyn, N.Y. 

FLAT KNIT MECHANIC 
For Tricoma-MeHtre and Border 
machines. Brooklyn location. 
Steady, overt ime, vacat ion. Ex
cellent siilary. Mus t speak 

English. y 
121 I n g r a h a m S t r e e t 

Broklyn, N.Y. HY 7-12S0 

HAND SCREW 
MACHINE OPERATOR 

Can use full t ime or pa r t - t ime 
days . 

Avco Machine it Tool Co. 
160 11th St., P l sca t away , N . J . 
968-0353, Evenings 968-2855 

лякої збіркової кампанії у 
вересні цього року, Екзеку– 
тнва ФКУ повинна подбати 
про видання своєрідного 
"Who Із Who?" своїх доте
перішніх жертводавців. Це 
вимагатиме деякого видат
ку, але він сторицею випла
титься. До речі, дотеперішні 
усі адміністрацінні видатки 
ФКУ виносять заледви. пів
тори відсотка від зібраної су– 

I ми. Ніхто з американців у 
це не повірив би. 

1 Треба припильнувати спра– 
| ву ,,дорівняльннх фондів" 
І ("Matching Funds"), іцо їх 
і признає багато американсь
ких підприємств, дорівнюю
чи або іі збільшуючи вдвоє 

і пожертву свого працівника. 

Підусумкн 

ТТреДСІдннїг --зборів-^– інж. 
і Корчинськіш, після дискусії, 
і зробив кінцеві підсумки з'їз– 
|ду, т о мають бути оформле
нні в резолюціях: 

1. З'їзд відмічує зусенля 
І та висловлює признання і 
| подяку Екзекутиві. праців– 
! ннкам і жертводавцям ФКУ 
j за започаткувавші історнч– 
! ного діла, т о мас заверши
тись встановленням трьох 

j катедр тг Інституту україн– 
| ськнх студііі в Гарвардсько– 
! му університеті. 

2. З'їзд з вдячністю і прнз– 
і нанням стверджує прихиль
не відношення до справи ук– 
країнських студій в Гарвар– 

I ді українських установ і ук
раїнської преси та вислов
лює впевненість, цю таке від
ношення продовжуватиметь
ся і в майбутньому. 

3. З'їзд висловлює подяку 
і подив проф. д-рові Омеля
нові Пріцакові за ного най
більший вклад в оформлен
ня та ведення українських 
студій в Гарварді. 

4. З'їзд рекомендує Екзе
кутиві ФКУ нав'язати тісні
шу співпрацю з українськи
ми Церквами та прохати їх
ньої активної допомоги в 
збірковій акції. 

5. З'їзд рекомендує ство
рити платний і повночасннй 
пост організаційного рефе
рента, який координував би 
та вів біг збіркову акцію. 

6. З'їзд відмічує потребу та 
пропонує продовжувати ді– 
я л ь н і с т ь Наукової Ради 
ФКУ. 

Після дальших форма ль– 
ностей та короткого слова 
поодиноких референтів і го
сподаря з'їзду, наради закін
чено пізно вночі співом гиц
ну ,.Ще не вмерла Україна". 

Після З'їзду відбулися ще 
короткі наради Екзекутнвн 
ФКУ. на яких розглянено та 
прийнято рекомендації З'ЇЗДУ 
і рішено негайно приступи
ти до їх виконання. 

НЮ ЙОРК - ШЕВЧЕНКОВІ 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

SECURITY G U A R D S 
Steady work, al l a r e a s . Full 

or p a r t t ime . 
No experience r e q u 1 red. 

Uniforms and equipment 
furnished. 

Call 624-3800 any t ime 
or apply 

I n t e r S t a t e Secur i ty Serviced 
11 Linden St., Newark , N J 

^J 

^ Праця "4 
| HELF W A N T E D FEMALE | 

ОПЕРЕИТОРКИ 
МАШИН до ШИТТЯ 

Досвід прн Merrow - Safety 
S t i tch and Single Needle Ma
chines. Доок. умовний праці, в 
модер. фабриці, праця цілий 

рік, на повнип час. Великі 
бенефігн. 

Nat ional Consolidated 
Appare l Industr ies 

Located in Eas t Newark 
Industr ia l Center 

251 Gran t Ave., 4th Floor 
E a s t Newark, N J . 201 484-9277 

ЖІНКА 
з дослідом, до прибирання, 
праця на кілька годин, околи
ця Г)-та евеню і 10 вул. в 
Ню Порку. Дещо анг. мови по
бажане. 52.25 на годину. Теле
фонувати рано або веч. між 

7-9 год. GR Х-.Ч.Ч60. 

' 

DUCTILE IRON FOUNDRY 
FLOOR /HOLDERS 
BENCH MOLDERS 
FULL BENEFITS 

HONEYSPOT ROAD EXTENSION 
Stratford Conn. 

(203) 367-6423 

СУБОТА, 
28-ro ЛЮТОГО 1970 p. 

В І Л М І Н І Т О Н . Дел . Річні збо
ри В-ва CB. Володимира -
173 Відд. о год. 7-ій веч. в 
парохіяльніа зал і церкви с-в. 
Мнколая прн 800 Лі Влвд. 
На порядку: вибір Управи 
на 1970 р. та вибір делегата 
на 27 конвенцію УНС. Про
биться чл. прибути. - І. 
Валанчук, гол., її, Щерба, 
секретар. 

ТОРОНТО, Онт. Канада . Річ
ні загальні збори Т-ва ім. 
Кардинала Поенфа Сліпого 
— 407 Відд. о год. 7:30 веч. 
в церковній залі при 515 
Бродвю Аве. - В. Шарам, 
( екр. 

Н Ю А Р К , Н. Дж. Збори 340 
Відд. Українців Євангелнків 
о год. 7-ій веч. в церковній 
залі Євангельської Церкви 
прн 239 Савт 20-та вул. На 
порядку: вибір делегата і 
заступника на 27 конвенцію 
УНС. — І. Тонкаиюк. пре д е , 
Стефанія Вукшовнна, секр. 

НЕДІЛЯ, 
1-го БЕРЕЗНЯ 1970 р. 

Г Е М Т Р Е М К , Міш. Збори 20-го 
Відд. Т-ва Згода о год. 1-ій 
по пол. в церковній :шлі Не
порочного Зачаття . На по
рядку - вибір делегатів на 
27 конвенції^ УНС. Р. Ку– 
ропась. 

ПОНЕДІЛОК, 
2-го БЕРЕЗНЯ 1970 п. 

Ф І Л Я Д Е Л Ь Ф І Н , Па. Річні за 
гальні збори 216 Відд. ім. 
Сірого Лева о год. 7:30 веч. 
у Пластовому Домі при 10-ій 
і Данкеннон вул. Звичайний 
порядок нарад включас ви
бір нової управи. Одну годи
ну після заповідженого ча
су, збори відбудуться без 
огляду на число присутніх. 
Після зборів відбудеться ви
бір делегата та заступника 
на 27 конвенцію УНС! - Ю. 
Вогачевсі.кпй. гол.. В. Оде– 
шшськнп , секр. 

1-го березня Комітет Об'єд
наних Організацій Великого 
Ню Иорку відзначає Шев
ченківські роковини. 

Минулого року шевченків
ська імпреза в Ню Норку 
принесла небувалий успіх. 
Публіка, що по береги ви
повнила простору залю Фе– 
шен Інституту, вийшла з ес
тетичним задоволенням і ве
ликим моральним піднесен
ням. До успіху причинилася 
у великій мірі нова форма 
імпрези. До того часу шев
ченківські свята проходили 
здебільшого у формі т. зв. 
академій з доповідями та 
різнородною програмою (ча
сами, ніде правди діти, й не– 
стилевою). Ця форма свят
кувань перестала притягати 
молодь, почала притуплюва
ти зацікавлення слухачів, бо 
все йшло втертим, шабльо– 
новим шляхом. Треба було 
пошукати за новими ідеями, 
за новою формою! І тут по
велося нам. 

Головним виконавцем цьо
горічної Шевченківської ім
прези став таки сам Шев
ченко, - ного невмируще 
слово. Слово Шевченка ін
терн ретус наша молодь зі 
Студії Мистецького Слова Л. 
Крушельннцької з допомо
гою хореографічних рухів 
(Рома Прнйма-Вогачевська), 
музики І. Соневнцького та 
сценічного оформлення (де
корації та освітлення) моло
дого інженера-електрика Во
лодимира Касіяна, який сам 
колись студіював мистецтво. 
Слово Генія інтерпретує й 

наш Коріфей ^театрального 
.мистецтва, майстер слова И. 
Гірняк (заспів „Думи мої". 
,.Чигирин", малий „Сон" і 
„Заповіт"). 

Тематика першої частини 
- - це доля дівчини і мфері 
в творах Шевченка. Остання 
поема „Сова" ілюструсть с я 
перший раз сольоспіваин. 
Молода співачка X. Осад– 
цз-Павксіс, меццо - сопрано, 
абсольвентка Джуліярду, ви
конає дві оригінальні пісні 
І. Соневнцького „Колискову" 
(„Є - є... мо - лі !...") та піс
ню божевільної м а т е р і 
і,,Змія хату запалила. . .") . 

В другій частині програ
ми інша новинка — „Розри
та могила" у виконанні Ба
летної школи Р. Прнймн-Бо– 
гачеиської. Ця хореографіч
на картина з центральною 
постаттю Землі — України, 
що породила добрих і ли
хих дітей, проходить на му
зиці Н. Н и ж а н ківського 
„Прелюдія і Фуга". 

Останню частину виповню
ють чотири .Давидові псал
ми", переплетені музикою 
..Хоралу" І. Соневнцького, 
що вливаються у фінал з 
„Заповітом" (читає маестро 
П. Гірняк) на звуковому фо
ні невмирущої мелодії. 

0 
Отже програма нова, фор

ма - нова. Молодь внвчас, 
пізнає Шевченка, поринає в 
глибини його задумів, лю
бить його та подивляє ак
туальність тематики. 

І. Сон 

Дипломові іспити з української мови 
в Манітобському університеті 

З початком квітня ц. р. 
відбудуться дипломові іспи
ти з української і інших мов 
у Манітобському університе
ті. Іспити призначені д л я 
тих. що знають українську 
мову в слові й письмі, але не 
мають змоги відвідувати ви
клади в університеті. Зголо– 
шення ДО іспитів приймає 
Регістратура Манітобсько г о 
Університету. На літній се
местр в цьому році передба
чені два кредитовані курси 
з українознавства й один 
курс російської мови. Зголо
шуватися можна вже тепер 
на адресу Літньої Школи 

ренського, що її впродовж 
б місяців оглянуло понад 
260 осіб, відкрито в неділю 
1-го лютого в приміщенні 
УбАН у „Домі Науки" вис
тавку видань УВА.Н автор
ства жінок, або про жінок. 
Виставлено такі праці: К. 
Антонович (3 назви), М. Ан
тонович - Рудницька (1 наз
ва), Ю. Войчишин (1 н.), О. 
Войценко (3 н.). А. Ключко– 
Франко (1 н.), О. Дучимін– 
ська (1 н.), О. Негрич (1 н.), 
О. Копач (1 н.), М. Овчарен– 
ко (1 н.), І. Ґерус-Тарнаве– 
цька (2 н.), та ін. Крім цьо
го на виставці є праці Ю. 

З листа учительки з України 
До Канади надійшов з Ук

раїни лист, частково опублі
кований у найновішому ук
раїнському журналі за кор
доном — „Нашій Дорозі", ч. 
1/1970, органі Ліги Україн
ських Католицьких Жінок. 
У статті Тетяни Грнгоришин 
під назвою „Лист" наведено 
такий уривок з того листа: 
„Вудьтн Ви там, далеко від 
нас, нашими „є м І-cap ями", 
представниками нашого сла
вного минулого і нашої ку
льтури перед чужинецьким 
світом. Розказуйте їм про те, 
чого ми це в силі рознизати, 
бо ворог закриває нам уста, 
а тнх. що поважилися гово
рити правду, карає и жор

стоко гнобить. Ви там, хоч 
далеко від нас, але з Вами 
пов'язана вся наша наділ на 
наше остаточне визволення. 
Вудьте сильними! Помагай
те звідтіля відбігвати наступ 
нового, але вже змодернізо– 
ваного Джін Пс-Хана. Най
більше він боїться правди 
про Україну". 

„Отож, нехай наша молодь 
так. як ко.'шеь студенти-юна
ки, що загинули під Крути
ми, єднається і допомагає 
відбивати чорну навалу. Ві
рте в остаточну перемогу так 
само, як ми тут віримо. Я 
хоч і старша віком, але ду
хом все молода — і з Вами"... 

BUS. О Р Р 

S MONEY MAKING S 
DISTRIBUTORSHIP 

You read abou t It in Newsweek. The quick connect elec
tronic Beer Top t h a t me te r s and measures the flow of draf t 
beer. 

0 NO W A S T E 
0 NO U N A U T H O R I Z E D GIVE-AWAY 
9 NO O V E R - P U L L S 
e NO S P I L L A G E 

Can be set to au tomat ica l ly measure , mete r and dispense 
uny number of uz. pvr serving. In,veetn)ent is in Inventory 
only. 

Minimum investment S5250.00. For information and 
application on your area, phone A.C. 505 243-5519 
or write Marketing Director. 

BREW MASTERS INTERNATIONAL 
TOWER PLAZA, SUITE 204 

ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 
87101 

Манітобського університет у | Шереха про Олену Курило 
в Вінніпегу. 

Українці в Бібліотечному 
Комітеті Вінніпегу 

Вінніпег. У прим іще н н і 
Міської Ради відбулося тут 
28-го січня інавгураційне зі
брання Комітету Публічної 
Бібліотеки, під час якого ви
брано на голову радного П. 
ГІарашина, а в склад Комі
тету запрошено проф. Яр 
Рудннцького як представни
ка громадянства Північного 
Вінніпегу. 

Виставка жіночих видань 
в УВАН 

Вінніпег. Після успішної 
виставки видань їв. Котла-

„Перша книжка Лесі Лнгяк, 
що напевно дверне на себе 
увагу нашої читацької публі
ки. Зібрані в ній оповідання, 
літературні г|)енлетонн, етюди. 
У широкій розмаїтоетн тем. 
що їх розкривав авторка н 
..Терпких пахощах" — вона 
сама та її юність, наші ,,іірі" 
т а визначні люди , наша мо
лодь, якою можна гордитись 

Глибокою тугою за прекрас
ною Україною, „сонячною ме– 
лянхол ісю" перейняті Леснні 
оповідання, де з однаковою 
любов 'ю знаходить вона міс
це д л я речей великих і малих. 
А любов до свого, рідного, до 
народу і його землі зветься 
патріотизмом. І тому опові
дання Лесі Лнсак не тільки 
сянтиментальїгі, але й патріо
тичні". 

Ілюстраці ї Богдана Титли, 
t`rop. 344. Ціна S.Y0O і 12 цен
тів кошти пересилки. Замов
лення слати д о : 

"SVOBODA" 
81-83 Grand Street 

JERSEY CITY, Щ, Jv 07303 

й їв. Розгона про 
ну Радзнмовську. 

Валентн– 

Українець — член наукового 
Ялонськоїх) Товариства 

Як подала місцева ..Він
ніпег Трібюн" (з 3 лютого), 
між -1 канадінськи-Мн вчени
ми - членами Японської 
фонетичної Асоціяції а То
кіо с один українець проф. 
Яр. Рудннцькнн з Вінніпе
гу. На чолі асоціяції стоїть 
сенатор японських мовознав
ців проф. Д. Оніші п Токіо. 

Т Business ^ 
^ Opportunity "4 

НА П Р О Д А Ж 
BAR A GRILL 

Нагорі помешкання, будинок 
З c inder block, камінний фронт. 

олнпне огрівання, гараж. 
і/З завдатку, задержиться 

мортґедж 6 r f -
(914) Вбв-9181 

Yulan, Barryvt l le Road, N.Y. 
Helen Llefert 

ЦІНИ О Г О Л О Ш Е Н Ь 
В ЩОДЕННИКУ „СВОБОДА" 

1 І Н Ч Ч Е Р Е З О Д Н У Ш П А Л Ь Т У 
з а культурні імпрези (академії , посмертні з г а д 
ки, розшуки, подяки) |2 .00 

1 Ш Ч Ч Е Р Е З О Д Н У Ш П А Л Ь Т У 
за приватні концерти, бнзнесові оголошення 
(забави, фестинн, пікніки, бенкети, банки, про
д а ж домів 1 т. д ) 13.00 

1 Ш Ч Ч Е Р Е З О Д Н У Ш П А Л Ь Т У 
З А П О Л І Т И Ч Н І О Г О Л О Ш Е Н Н Я (виборчі 
кампані ї ) J4.00 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я Ч Е Р Е З 8 Ш П А Л Ь Т (нДлл сторін
ка) по W.00 
з а інч з а кожного рода оголошення. 

В И Г О Т О В Л Е Н Н Я К Л І Ш Е на одну шпальту 5475 
В И Г О Т О В Л Е Н Н Я К Л І Ш Е н а дві шпальти ', Г–, 16.50 

ОГОЛОШЕННЯ НА ЧЕРГОВЕ ЧИСЛО (2 ДНІ 
ПЕРЕД ПОЯВОЮ) ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ 

ДО 12-ої ГОДИНИ ДНЯ. 
ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ всі організації, установи і 
поодинокі особи, які довгують за оголошення, 
що адміністрація буде змушена відкинути чер

гове оголошення, доки не будуть вирівняні 
попередні рахунки. 

Різне 
х д г ц д з х р а а я д д с с д 

Українське Висшипии Нюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue , New York City 
TeL: 478-7430 - О Ф Е Р У Є Д О 
Д Н Я 2 8 Л Ю Т О Г О 1970 авто 
машини З А П О Р О Ж Е Ц Ь ZAZ 
в ціні Sl,H.-.o.oo. Урядові год . : 
під понед. до еуб. 8:80-6:00 ве
чора, в нед ілю від 10-2 по пол. 

ХІХІХХГГХТТХГГТТХХІХІХ 

Розшук 
П О Ш У К У Ю 

Ш Е В Ч У К А К И Р И Л А 
.і Вродів, Галичини, Зих. Ук– 
раїнв. Хто піни Он про нього, 
або пін сак', прошу писати на 
адресу: 

ViMiMiin.i Orysvo/.yn 
8480 iVIt l s i i f K 
Lnkeuond, Colo, mmr, 

Real Estate 
GLEN SPEY AREA 
COUNTRY A L A K E 

P R O P E R T I E S 
Cull: Gilmon McKewn 
DAVIS R. CHANT 

R E A L T O R S 

Eldred, N.Y. (914) 956-7682 

Різне 

HE ТРЕБІ 
ДОВГО 

ЧЕКАТИ 
З А Ж И П Т Е Щ Е СЬОГОДНІ 

Д-ра И. МІЛЛЄРА 

З І Л Л Я 
J . M I L L E R ' S P U R E H E R B 

COMPOUND ff в, 
її вже за кілька годин, а най
дальше слідуючого дня почу– 

стесь ліпше 
Ци ліііля дІла4; д у ж е скоро І 

t. д \л .с помічне в сл ідуючях 
недугах : кваси жолудка , за– 
иір. нічтришіість, печ і , відби
вання, :іаворотн голови, біль у 
крижах і інші недомагання . 

Ціни одної пачки 510.00, в 
якщо хочете ДЛЯ своїх 
приятелів, тоді S пачки 
тільки - S20.00. 

Якщо Вн незадоволень про
тягом 24-48 годин, зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
сейчас повернені. 

Пишіть з а р а з , долучуіочн 
чек або мої і і ордер на а д р е с у : 
T H E MILLER CO.. LN'a Dpt . 41 
790 Broad S t ree t . Newark . N J . 

оппдххддждждджжж 

ЗМІНА АДРЕСИ 
Д О А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї „ С В О Б О Д И " 

Я1-83 G R A N D S T R E E T 
І P.O. Box 3461 
J E R S E Y CITY, N.J . 07308 

Долучукі '1U центів njioiin змінити мою адресу : 

Ліон СТАРА А Д Р Е С А була : 

Ч И С Л О В І Д Д І Л У (якщо член У Н с і 

Ім'я 1 пр ізвище: „ . . . . , . . . . - „ 

Адреса : . . „ . . . „ . . . . „ 

Моя НОВА А Д Р Е С А 

Ім'я і прізвище: 
Адреси: . , . 

„ Zip Code 

Чигайте українські книжки 
І газети, би ча(гге читання 
dejie до просвіти, а просвіта 

— и л ІПІЛП 

П Funeral Directors j) 

Theodore WOLINNIN,Inc. 
і ^ Директор m 

Похоронного Заведення 
1ЗД EiMt 7th S t r ee t 

N E W YORK. N.Y. 10009 
Tel.: OR 5-1487 

С О Л І Д Н А O B T j m ` A 

зсяде зсе: д а с з г ^sxz Z3JCZ З Е зхх: з х 

Родичі: пам'ятайте про своїх дітей. Не робіть їм кривди! г 

В Е С Е Л К А 
ЖУРНАЛ ДЛЯ ДГГЕИ З КОЛЬОРОВИМИ ІЛЮСТРАЦІЯМИ 

Появляється кожного місяця. Редагує Колегія з членів Об'єднання 
Працівників Дитячої Дітератури. ^ 

Річна передплата в ЗСА — 4.00 дол., у інших країнах — рівновартість 
цієї суми. Ціна окремого числа — 40 центів. Ціна подвійного чис
ла 60 центів. 

Замолення слати на адресу: 
THE RAINBOW - VESELKA, 81-83 Grand St., jersey City, NJ. 07303 

але 3 d з к з с е З Г Е Г з о с зведе з о с заг 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ІІОГРЕБІШК 
Займястьсл Похоронами 
в BRONX, BROOKTiTN. 

NEW. YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу

ра. Модерна каплиця до 
ужитку Д А Р О М : 

PETER IAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

2944 Wetitcheeter Avenue 
N E W YORK. N.Y. 10161 

Tel . : 863-2475 
Д и р е к т о р 

ПОСІІФ скнковськии 
Зав ідує в л а ш т у в а а в я м по
хоронів В IUUI.1UIU1X. поло– 
женнх в кожнійм районі 
міста. Похорони по міні

мальних цінах . 

ТАРЗАН, Ч. 6827. Прибули всі вожді на нараду 

До села мото-мотів прибу
вають вожді численних пле
мен, 'викликані, на ьч'думку, 

їхніми знахурами. кож Тарзан вівідуе нас з сво– і Хто ці люди, що їх ви по– 
Мої приятелі, вожді Меду. їм приятелем вождем Диким і в'язали, як диких, свиней? 

Тут і Ґіізо, відають вас !Та-| Котом з-поза великої води !| Де наші мужі ,,обія”-?` 


